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 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren (S) 

 

Justerare:      

 Björn Kjellsson (L)  
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Anslaget tas ner: 2020-03-26 
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 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Hans-Åke Rönnlund (S) 

Gisela Lindmark Eriksson (S) 

Greger Knutsson (M) 

Alireza Mosahafi (M) 

Linda Lotare (V) §§ 26-33, 35-44 

Malin Forss (C) 

 

Tjänstepersoner 

Monica Wahlström, vik. Socialdirektör §§ 26-44 

Ulrika Gustafsson, chef processtöd och 

kommunikation/ledningskoordinator  

Maria Hedin, kommunikatör §§ 26-44 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef §§ 26-28, 42 

Anna Karlander, chef för enheten för stöd och utveckling §§ 26- 36, 42 

Malin Björkman, verksamhetschef §§ 26-35, 42 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef §§ 26-35, 37-38, 42 

Mairon Åhlin, verksamhetsutvecklare § 29 

Christina Halleröd, socialt ansvarig samordnare § 30 

Caroline Björnholt, socialt ansvarig samordnare § 30 

Carina Edberg, planeringssekreterare § 30 

Per Åkerström, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 31 

Sandra Scherman, medicinsk ansvarig för rehabilitering § 31 

Anders Persson, avvikelsesamordnare § 31 

Peter Basun, utredare § 32 

Marie-Louise Kieri, utredare § 35 

Magnus Bergmark, postdoktor, Socialt arbete, Umeå universitet, tidigare 

utredare vid Enheten för stöd och utveckling § 36 

Lena Bolin, utredare § 36 

Ann Vidmark, kommunikatör §§ 36-38 

Åsa Marklund, enhetschef §§ 37-38 

Camilla Thunell, biträdande verksamhetschef §§ 37-38 

Per Forsberg, utbildningssamordnare § 39 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef §§ 39-40 
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Övriga 

Socionomstudenter §§ 26-40, 42 
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§ 26 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning med två 

tillägg: 

- Andreas Lundgren (S) anmäler en information om 

samverkansöverenskommelse mellan Umeå kommun och region 

Västerbotten (SÖK), informationen läggs till som nytt ärende 17.  

- Björn Kjellsson (L) anmäler en övrig fråga angående nämndinitiativ 

om hemtjänsten, frågan läggs till som nytt ärende 18. 

 

Ingen person är jävig. 

Ärendebeskrivning 

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. En jävig 

person får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara vid 

nämndens behandling av ärendet. 
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§ 27 

Diarienr: IFN-2020/00003 

Ekonomirapport t o m januari och det ekonomiska 

läget utifrån åtgärder för budget i balans 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten. 

Ärendebeskrivning 

 

Sammanfattning 

Individ- och familjenämndens resultat för januari (+0,5 mnkr) förklaras av 

individ- och familjeomsorg (-2,1 mnkr), ensamkommande barn (-0,6 mnkr), 

försörjningsstöd (-0,2 mnkr), gemensamma kostnader (+1,5 mnkr) samt 

funktionshinderomsorg (+1,9 mnkr). 

 

Individ- och familjenämndens nettokostnader (113,6 mnkr) har ökat med 

7,9 % (8,3 mnkr) i jämförelse med 2019. För att ha en budget i balans 

kunde nettokostnaderna öka med 114,1 mnkr vilket innebär en 

budgetavvikelse på +0,5 mnkr.  

 

Gemensamma kostnader 

Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på 

+1,5 mnkr. Anledningen till överskottet är flera men främst beror det på 

kvarstående volymmedel för LSS-boende. Det beror också på uppstart av 

verksamheter med framtida rekryteringar och påbörjandet av olika arbeten 

vilket innebär att kostnader kommer senare under året. 

 

Inga kostnader för viten ej verkställda beslut har inkommit under januari. 

 

Funktionshinderomsorg 

Inom funktionshinderomsorgen beror överskottet (+1,9 mnkr) i stort sett 

på alla verksamheter. Det är personlig assistans LSS (-2,4 mnkr) och 

betalningsansvar (-0,1 mnkr) som har ett underskott. Under hösten 2019 

arbetade flera verksamheter med kostnadsminskade åtgärder enligt 

beslutad åtgärdsplan. Detta innebar att under perioden juli-december 
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minskade det totala utfallet för funktionshinderomsorgen med ungefär 4,5 

% i jämförelse med perioden januari-juni. Det var främst kostnaderna för 

personal som minskade.  

 

Denna förändring har hållit i sig även under januari då nettokostnaderna 

för verksamhetsområdet till och med var något lägre än det andra halvåret 

2019. Detta i kombination med att verksamhetsområdet även fått ett 

budgettillskott för LSS-boenden som ännu inte öppnat gör att det blir ett 

överskott för hela området för januari.  

 

Om nettokostnaderna ökar lika mycket under 2020 som det gjorde under 

2019 skulle det innebära att funktionshinderomsorgen skulle avsluta året 

med ett överskott på ungefär 5,0 mnkr. 

 

Individ- och familjeomsorg 

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-2,1 mnkr) beror på barn- 

och ungdomsvården där behov av konsulentstödda familjehem och av 

extern institutionsvård är större än budget. Behovet av konsulentstödda 

familjehem fortsätter att vara högt och i jämförelse med budget är 

avvikelsen ungefär 125 % vad gäller antalet dygn. I jämförelse med januari 

2019 har däremot antalet dygn minskat med nästan 9 %. 

 

Sedan september 2019 har antalet placeringar på extern institution för 

barn och unga ökat mycket. En utveckling som hållit i sig även under 

januari. Antalet dygn på extern institutionsvård är nästan dubbelt så högt 

som budget och nästan 42 % fler dygn i jämförelse med januari 2019. 

 

Om utvecklingen håller i sig prognosticeras verksamhetsområdet göra ett 

underskott på ca -17 mnkr. 

 

Ensamkommande barn 

Underskottet inom verksamheten för ensamkommande barn (-0,6 mnkr) 

beror dels på att verksamheten erhållit mindre intäkter än planerat utifrån 

att det är färre antal ungdomar som kommit. Det beror också på högre 

kostnader än tidigare månader bland annat på grund av att det finns 

ungdomar i verksamheten som fått svenskt medborgarskap och där 

verksamheten inte har möjlighet att söka ersättning för dessa ungdomar. 
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Försörjningsstöd 

Försörjningsstödets resultat för januari (-0,2 mnkr) förklaras av att antalet 

hushåll med behov av försörjningsstöd är högre än budget. Under 2017 och 

2018 ökade antalet hushåll med behov av försörjningsstöd i högre takt än 

förväntat och nettokostnaderna ökade med nästan 8 % mellan åren. Vid 

jämförelse mellan 2019 och 2020 har nettokostnaderna för 

försörjningsstödet ökat med 5,8 %. 

 

Om nettokostnaderna ökar lika mycket under 2020 som det gjorde under 

2019 skulle det innebära att försörjningsstödet skulle avsluta året med ett 

underskott på ca -10 mnkr. 

 

Årsprognos 

Årsprognosen för 2020 är beräknad till -12,0 mnkr. Årsprognosen baseras 

på det fortsatta arbetet med kostnadsminskande åtgärder inom 

funktionshinderomsorgen, på de ökande behoven av individ- och 

familjeomsorg och av försörjningsstöd samt på kvarstående volymmedel 

för LSS-boende. 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport t o m januari 

Beredningsansvariga 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef 
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§ 28 

Diarienr: IFN-2019/00176 

Åtgärder för budget i balans – Verkställande av 

beslut om sänkt ersättning till privata utförare av 

personlig assistans 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

I juni 2019 beslutade nämnden om sänkt ersättning till utförare av 

personlig assistans.  

 

Förvaltningen informerar nämnden om anledningen till att verkställandet 

av beslutet dröjer. Det framkommer att andra insatser som tex uppföljning 

behöver genomföras först för att nå bästa effekt. En sänkning av ersättning 

kräver också större administrativa resurser än vad som finns i dagsläget.   

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Bilaga individ- och familjenämndens protokoll 2019-06-19 § 128 

Beredningsansvariga 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef 

Malin Björkman, verksamhetschef 

Beslutet ska skickas till 
Viviann Dannelöv Nilsson 

Malin Björkman 
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§ 29 

Diarienr: IFN-2019/00247 

Matvaruinköp på internet 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fattar ett inriktningsbeslut angående fortsatt 

arbete för att upphandla leverantör av matvaruinköp på internet för 

brukare i ordinärt boende, under förutsättning att gängse samverkan med 

facken genomförs i enlighet med samverkansavtal. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun står inför en kraftig demografisk utveckling som innebär 

svåra utmaningar att tillgodose behovet av vård och omsorg samt att 

kompetensförsörja socialtjänstens verksamheter.  

 

Idag genomförs inköp genom att personal åker till butik och handlar 

matvaror åt brukaren, ett tidskrävande tillvägagångssätt där erfaren 

omvårdnadspersonal spenderar stor tid åt arbetsuppgifter som inte kräver 

vård- och omsorgskompetens.  

 

Matvaruinköp på internet skapar möjligheter att omfördela 

arbetsuppgifter så att omvårdnadskompetensen används till brukarnära 

vård- och omsorgsinsatser. Det skapar förutsättningar för socialtjänstens 

verksamheter att tillgodose det ökade behovet som den demografiska 

utvecklingen skapar.  

 

Livsmedelsmarknadens nuvarande affärsmodeller samt nuvarande juridiska 

förutsättningar kräver att kommunen upphandlar hemleverans av 

matvaror.  

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Andreas Sellstedt (V) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för 

ytterligare beredning och samverkan. 
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Andreas Lundgren (S) och Igor Jonsson (M) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Sellstedts (V) yrkande om återremiss mot att ärendet 

ska behandlas idag och finner att arbetsutskottet beslutar att behandla 

ärendet idag. 

 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att 

bifalla tjänsteskrivelsen. Andreas Sellstedt (V) avstår från att delta i denna 

del av beslutet. 

 

Arbetsutskottet enas om att uppdra till förvaltningen att komplettera 

underlaget med en nyttokalkyl inför utskick till nämndens sammanträde.  

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar att beslutsmeningen ”Individ- och 

familjenämnden beslutar att upphandla leverantör av matvaruinköp på 

internet för brukare i ordinärt boende.” ändras till ”Individ- och 

familjenämnden fattar ett inriktningsbeslut angående fortsatt arbete för 

att upphandla leverantör av matvaruinköp på internet för brukare i 

ordinärt boende, under förutsättning att gängse samverkan med facken 

genomförs i enlighet med samverkansavtal.” 

 

Björn Kjellsson (L), Alice Nikmanesh (MP), Igor Jonsson (M), Gunnel 

Lagerkvist (C), Andreas Sellstedt (V) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till 

Lundgrens (S) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) m. fl. yrkande. 

Beslutsunderlag 

Förstudierapport - matvaruinköp på internet 

Nyttorealiseringskalkyl matvaruinköp 

Beredningsansvariga 

Mairon Åhlin, verksamhetsutvecklare Enheten för stöd och utveckling 
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Beslutet ska skickas till 
Anna Karlander 

Emil Forsberg  

Mairon Åhlin 

Viviann Dannelöv Nilsson 
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§ 30 

Diarienr: IFN-2019/00277 

Kvalitetsberättelse 2019 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2019. 

Ärendebeskrivning 

Kvalitetsberättelsen omfattar delar av det kvalitetsarbete som genomförts 

på övergripande nivå inom individ- och familjenämndens 

verksamhetsområde 1 januari -31 december 2019 samt en redovisning av 

tillsynsbeslut och revisioner under motsvarande period.  

Kvalitetsberättelsen innehåller även en redovisning av inrapporterade 

personuppgiftsincidenter under 2019.  

 

Enheten för stöd och utveckling kommer att arbeta med följande 

prioriterade områden som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet: 

 Framtagande av en uppföljningsplan för externa utförare.  

 Genomföra uppföljning av privata LOV- (Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem) -utförare. 

 Genomföra uppföljning av upphandlade verksamheter enligt Lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling. 

 Revidering av avvikelserutiner och konfigurering av 
verksamhetssystemet där rapporteringarna och utredningarna sker. 

 Fortsatt utvecklingsarbete med ”Portal för kunskap och lärande 
exempel” för att öka spridningseffekterna till medarbetare och 
chefer samt öka kunskapen om avvikelser med syfte att förebygga 
upprepningar. 

 Fortsatta utbildningsinsatser kring lex Sarah samt avvikelse- och 
klagomålshantering. 

 

Kvalitetsberättelsen syftar till att ge en överskådlig bild och är skriven för 

en bred målgrupp. Den redovisas till individ- och familjenämnden i februari 

2020 och är efter godkännande tillgänglig för spridning inom och utom 

organisationen.  
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Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag  

Kvalitetsberättelse 2019 

Beredningsansvariga 

Christina Halleröd, socialt ansvarig samordnare  

Caroline Björnholt, socialt ansvarig samordnare 

Carina Edberg, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Christina Halleröd 

Caroline Björnholt 
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§ 31 

Diarienr: IFN-2020/00033 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 

2019 och fastställer de (reviderade) prioriterade områdena för 2020. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att presentera en 

särskild fördjupning i samband med delårsrapporten i september kring 

arbetet med att förbättra följsamheten till rutiner och komma tillrätta med 

brister i delegeringsprocessen. 

 

Reservation 

Birgitta Nordvall (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”Kristdemokraterna ser mycket allvarligt på att sjuksköterskorna i den 

kommunala hälso- och sjukvården uppger att brister i kompetens, 

engagemang och följsamhet till rutiner, ordinationer och instruktioner varit 

den största patientsäkerhetsrisken under året. Mer än en dryg fjärdedel av 

alla tillfrågade sjuksköterskor bedömer att delegationsförfarandet som 

kommunens hälso- och sjukvård bygger på är patientosäkert.  

Kristdemokraterna anser att personal utan adekvat utbildning INTE ska ges 

uppdrag att ge sjukvårdsinsatser till äldre multisjuka och funktionshindrade 

som vårdas inom kommunens vård och omsorg.” 

Ärendebeskrivning 

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse vilket framgår av patientsäkerhetslagen 

(2010:659) och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Patientsäkerhetsberättelsen bör ingå i vårdgivarens ledningssystem för 

patientsäkerhet.  

 

Berättelsen ska innehålla uppgifter om hur patientsäkerhetsarbetet har 

bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för 

att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 
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Patientsäkerhetsberättelsen 2019 är en sammanställning av 

patientsäkerhetsarbetet inom nämndens hälso- och sjukvårdsansvar.  

 

Förslag till prioriterade områden 2020  

 

1. Delegeringsprocessen 
Arbetet med att förbättra hela delegeringsprocessen ska fortsätta.  
Särskilt fokus ska ligga på förbättringar för delegering av medicinska 
arbetsuppgifter till hemtjänstpersonal, uppföljning och återkoppling 
till sjuksköterska samt språkproblem.  
 

2. Följsamhet till rutiner  
Plan och insatser för att stärka följsamhet till lokala och 
övergripande rutiner. 

 

3. Följsamhet till instruktioner/ordinationer från paramedicinsk 
personal  
Plan och insatser för att öka följsamhet till instruktioner och 
ordinationer från paramedicinsk personal. 

 

4. Patientsäkerhetsplan 
Under 2020 utveckla en patientsäkerhetsplan för 2021. Planen ska 
bygga på socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024. Syfte med 
planen är att utveckla och samordna arbetet med patientsäkerhet 
inom Umeå kommuns socialtjänst. 
 

5. Fallprevention 
Plan och insatser för att utveckla arbetet med fallprevention. 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar att följande skrivning läggs till som ett sjätte 

prioriterat område för 2020 då det målet inte uppfylldes under 2019.  

- Rutinbibliotek 

”Rutinbiblioteket” för hälso- och sjukvårdsrutiner som är en del av 

Umeå kommuns verktyg för dokument- och kvalitetsstyrning ska 

göras mer användarvänligt.  
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Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att 

bifalla tjänsteskrivelsen. 

 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) yrkande. 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Birgitta Nordvall (KD) yrkar  

1. att verksamheten presenterar en handlingsplan till nämnden för att 

komma till rätta med bristerna som kommunens sjuksköterskor 

anger i patientsäkerhetsberättelsen. 

2. i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Gudrun Nordborg (V) yrkar avslag på Nordvalls (KD) yrkande 1 och bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Andraes Lundgren (S) yrkar 

1. bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

2. avslag på Nordvall (KD) yrkande 1. 

3. att nämnden får en särskild fördjupning i samband med 

delårsrapporten i september kring arbetet med att förbättra 

följsamheten till rutiner och komma tillrätta med brister i 

delegeringsprocessen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 

2019 och fastställer de reviderade prioriterade områdena för 2020. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Nordvalls (KD) yrkande 1 och finner 

att nämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Lundgrens (S) yrkande 3 och finner 

att nämnden bifaller yrkandet. 
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Nämnden har därmed beslutat att  

- godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2019 och att fastställa de 

reviderade prioriterade områdena för 2020  

- uppdra till förvaltningen att i samband med delårsrapporten i 

september presentera en särskild fördjupning kring arbetet med att 

förbättra följsamheten till rutiner och komma tillrätta med brister i 

delegeringsprocessen. 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Beredningsansvariga 

Per Åkerström, medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Ann-Gerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Sandra Scherman, medicinsk ansvarig för rehabilitering 

Anders Persson, avvikelsesamordnare 

Beslutet ska skickas till 
MAS 

MAR 

Anders Persson 

Anna Karlander   
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§ 32 

Diarienr: IFN-2020/00019 

Nationella brukarundersökningar och Kommunens 

kvalitet i korthet (KKIK)- 2019 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Nämndens verksamheter deltar i årliga nationella brukarundersökningar 

inom funktionshinderomsorg samt myndighetsutövning. Dessutom deltar 

Umeå kommun i Kommunens Kvalitet i korthet (KKIK) där några frågor 

omfattar verksamheterna.  

 

Resultaten har sammanställts i en rapport där syftet är att den ska fungera 

som ett underlag för nämndens och verksamheternas förbättringsarbeten. 

 

Under år 2020 kommer ett arbete göras för att förbättra svarsfrekvenserna 

och för att automatisera enkätutskicken.    

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Nationella brukarundersökningar och Kommunens Kvalitet i Korthet – 2019 

Bilaga Individ- och familjenämndens protokoll 2019-04-24 § 80 

Beredningsansvariga 

Ulla Andersson, planeringssekreterare 

Peter Basun, utredare  

Beslutet ska skickas till 
Ulla Andersson 
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§ 33 

Diarienr: IFN-2020/00045 

Uppföljningsplan för uppföljning av externa 

utförare av vård- och omsorgstjänster 2020 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner uppföljningsplanen. 

 

Reservationer 

Andreas Sellstedt (V) och Gudrun Nordborg (V) reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering: ”Umeå kommun ska använda sig av vita jobb-

modellen i alla upphandlingar. En del av vita jobb-modellen är att använda 

sig av externa kontrollanter för att undersöka efterlevnad av kollektivavtal 

och andra upphandlingskrav hos leverantören. Vänsterpartiet anser att 

detta förfarande också bör konkretiseras i uppföljningsplanen för externa 

utförare.” 

Ärendebeskrivning 

Grunden för uppföljning av utförare inom valfrihetssystemet LOV (Lag 

(2008:962) om valfrihetssystem) och LOU (Lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling) - upphandlad verksamhet utgår från kravställan som regleras 

i de avtal som träffats med varje utförare.  

 

Uppföljningsplanen för år 2020 beskriver ansvarsfördelningen och 

aktivitetsplanen för den årliga uppföljningen samt på vilket sätt 

uppföljningen ska redovisas till nämnden och återkopplas till 

kommuninvånarna. 

 

Uppföljningsplanen revideras därefter årligen. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 
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Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Andreas Sellstedt (V) yrkar att vi använder oss av externa fackliga för att 

inspektera avtalsefterlevnad i enlighet med vita jobb-modellen. 

 

Gudrun Nordborg (V) yrkar bifall till Sellstedts (V) yrkande. 

 

Andreas Lundgren (S) yrkar avslag på Sellstedts (V) m. fl. yrkande och bifall 

till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden godkänner uppföljningsplanen. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Sellstedts (V) m. fl. yrkande och 

finner att nämnden avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 

Uppföljningsplan för uppföljning av externa utförare av vård- och 

omsorgstjänster inom individ- och familjenämndens verksamhetsområde 

2020 

Beredningsansvariga 

Anna Karlander, chef för enheten för stöd och utveckling 

Beslutet ska skickas till 
Anna Karlander   

  



Sida 21 av 36 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2020-02-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 35 

Diarienr: IFN-2019/00272 

Tvätteri för Umeå kommuns verksamheter inom 

funktionshinderomsorgen 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att inte starta ett tvätteri i kommunal 

regi där arbetet utförs av daglig verksamhet.  

 

Reservationer 

Andreas Sellstedt (V) och Gudrun Nordborg (V) reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering: ”Behovet av arbetskläder inom 

funktionshinderomsorgen är ingenting övergående, och därför kommer 

behovet av att tvätta dessa arbetskläder också bestå. Umeå kommun 

behöver prioritera investeringar som leder till långsiktiga besparingar och 

som kan gynna ett flertal verksamheter och därför bör ett kommunalt 

tvätteri vara en prioriterad angelägenhet.” 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheterna till ett eget tvätteri för nämndens verksamheter, där arbetet 

utförs av daglig verksamhet. Avsikten med tvätteriet är att tvätta 

arbetskläder för medarbetare som arbetar inom funktionshinderomsorgen.  

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Andreas Lundgren (S), Hans-Åke Rönnlund (S) och Igor Jonsson (M) yrkar 

bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Andreas Sellstedt (V) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i 

andra hand att ärendet bordläggs. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Sellstedts (V) yrkande om återremiss och yrkande om 

bordläggning mot att ärendet ska behandlas idag och finner att 

arbetsutskottet beslutar att behandla ärendet idag. 
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Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att 

bifalla tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Andreas Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

yrkanden. 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Andreas Sellstedt (V) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare 

beredning. 

 

Andreas Lundgren (S), Björn Kjellsson (L), Igor Jonsson (M), Birgitta Nordvall 

(KD) och Gunnel Lagerkvist (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Sellstedts (V) yrkande om återremiss mot att ärendet 

ska behandlas idag och finner att nämnden beslutar att behandla ärendet 

idag. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar att bifall arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

Beslutsunderlag 

Utredning avseende tvätteri för Umeå kommuns verksamheter inom 

funktionshinderomsorgen 

Bilaga individ- och familjenämndens protokoll 2019-06-19 § 137 

Beredningsansvariga 

Marie-Louise Kieri, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Anna Karlander   
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§ 36 

Diarienr: IFN-2020/00047 

Suicidpreventivt arbete i Umeå kommun 2019 och 

framåt  

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens rapport 

”Suicidpreventivt arbete i Umeå kommun 2019 och framåt” och förslaget 

till utveckling av handlingsplan.  

Ärendebeskrivning 

År 2018 gav de dåvarande nämnderna äldrenämnden, individ- och 

familjenämnden, tekniska nämnden, för- och grundskolenämnden och 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag till förvaltningen att 

upprätta en gemensam samordnad handlingsplan gällande 

suicidprevention. Ett syfte som angavs var att samordna och skapa ett 

lärande genom händelseanalyser när personer försöker begå eller begår 

suicid.  

 

Rapporten ”Suicidpreventivt arbete i Umeå kommun 2019 och framåt” har 

som syfte att beskriva möjliga vägar för ett samordnat suicidpreventivt 

arbete i Umeå kommun samt förslag på hur arbetet fortsättningsvis kan 

organiseras och genomföras. I uppdragsplanen för 2020 har individ- och 

familjenämnden tagit initiativ till att upprätta en handlingsplan för 

suicidprevention. Utifrån handlingsplanen ska verksamheterna arbeta med 

lokala handlingsplaner och checklistor. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Suicidpreventivt arbete i Umeå kommun 2019 och framåt - Rapport och 

förslag till utveckling av handlingsplan  

Beredningsansvariga 

Magnus Bergmark, tidigare utredare vid Enheten för stöd och utveckling 
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Lena Bolin, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Anna Karlander   
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§ 37 

Diarienr: IFN-2019/00293 

Arvoden för Umeå kommuns familjehem 

Beslut 

Individ- och familjenämnden höjer arvodet för Umeå kommuns familjehem 

enligt förvaltningens förslag. Finansiering sker genom omfördelning av 

befintlig budgetram. Den högre ersättningsnivån ska gälla från och med 1 

april 2020.  

Ärendebeskrivning  

Mot bakgrund av strategin för att minska andelen familjehem i privat regi 

och individ- och familjenämndens beslut att fr.o.m. januari 2020 inte 

verkställa beslut om familjehemsplacering i externa familjehem föreslår 

förvaltningen att ersättningen till kommunala familjehem höjs. 

Det finns flera skäl som talar för en höjning, som till exempel: 

 

- Det ökar Umeå kommuns attraktivitet som uppdragsgivare. 
- En enkät bland familjehemmen visar missnöje med nuvarande 

ersättning. 
- Familjehemsuppdraget är inte pensionsgrundande. 
- Komplexiteten i uppdragen ökar. 

 

Kostnaden för höjning av arvode till familjehem inklusive jourhem beräknas 

uppgå till drygt 3.9 miljoner kronor per år. Detta bör dock vägas mot vad 

placering i privata familjehem kostar. Förvaltningen bedömer att den 

ökade kostnaden kan finansieras genom omfördelning av befintlig ram för 

stöd och omsorg. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

 

Arbetsutskottet enas om att uppdra till förvaltningen att till nämndens 

sammanträde göra en uppskattning av hur mycket kostnaderna för 

placering i privata familjehem bedöms kunna minska. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till höjda arvoden för Umeå kommuns familjehem 

Beredningsansvariga 

Åsa Marklund, enhetschef familjehemscentrum 

Beslutet ska skickas till 
Monica Wahlström 

Viviann Dannelöv 

Camilla Thunell 

Anna Cederlund 
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§ 38 

Diarienr: IFN-2018/00291 

Uppföljning av samverkansrutin mellan socialtjänst 

och skola för barn och ungdomar placerade i 

familjehem eller HVB 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Camilla Thunell, biträdande verksamhetschef myndighet, informerar om 

samverkansrutiner mellan socialtjänst och skola för barn och ungdomar 

placerade i familjehem eller HVB.  
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§ 39 

Diarienr: IFN-2018/00101 

Arbetsmarknadsinsatsen extratjänster inom individ- 

och familjenämndens verksamhetsområden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden gav 2018-03-21 § 55 förvaltningen i uppdrag 

att  

- senast vid utgången av april 2018 tillhandahålla totalt minst 10 
platser inom nämndens verksamhetsområden avsedda för den 
arbetsmarknadspolitiska insatsen extratjänster. 

- dialog skulle föras med VIVA Arbetsmarknad om matchning och 
stöd så att extratjänster kom nämndens område till del. 

I enlighet med nämndens uppdrag 2019-05-22 § 114 återrapporteras 

uppdraget härmed. 

Beslutsunderlag 

Rapport - Arbetsmarknadsinsatsen extratjänster inom individ- och 

familjenämndens verksamhetsområden 

Bilaga sammanträdesprotokoll individ- och familjenämnden § 114 

Beredningsansvariga 

Per Forsberg, utbildningssamordnare 

Beslutet ska skickas till 
Per Forsberg 
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§ 40 

Diarienr: IFN-2020/00013 

Information om resultatet av medarbetarenkäten 

2019 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef, informerar om resultatet av 2019 

års medarbetarenkät. Nämnden får information om de områden som 

enkäten undersökt och en sammanfattning av resultatet för nämndens 

verksamheter jämfört med kommunen som helhet. 
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§ 41 

Diarienr: IFN-2020/00011 

Återkoppling från kurser och konferenser 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Gudrun Nordborg (V) och Alice Nikmanesh (MP) m.fl. informerar om 

temadagen "Pornografi - vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning?” 

som ägde rum den 30 januari 2020. Linda Lotare (V) informerar om en 

föreläsning om våld i unga parrelationer. Björn Kjellsson L) informerar om 

öppet samråd med sverigefinnar och sverigefinnarnas dag på 

Västerbottens museum. Gunnel Lagerkvist (C) informerar om att hon 

deltagit i att utforma ett digitalt program för äldres hälsa. 
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§ 42 

Diarienr: IFN-2020/00013 

Information om samverkansöverenskommelse 

mellan Umeå kommun och region Västerbotten 

(SÖK) 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Andreas Lundgren (S) informerar om nuläget i 

samverkansöverenskommelsen (SÖK) och pågående arbete med att se över 

befintliga samverkansstrukturer mellan Umeå kommun och region 

Västerbotten. 
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§ 43 

Diarienr: IFN-2019/00066  

Övrig fråga angående nämndinitiativ om 

hemtjänsten 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att ärendet tas upp på 

nästkommande arbetsutskott. 

 

Reservationer 

Björn Kjellsson (L) och Birgitta Nordvall (KD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

Ärendebeskrivning 

Björn Kjellsson (L) har anmält en övrig fråga angående privata utförare av 

hemtjänst. 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Björn Kjellsson (L) yrkar i första hand  

- att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkalla pågående 

upphandling av hemtjänst enligt LOV i avvaktan på att de frågor och 

oklarheter som finns i nuvarande förfrågningsunderlag får en 

lösning.  

- att nuvarande avtal förlängs i samråd med LOV utförarna till efter 

sommaren (1/10?). Detta för att säkerställa att 

hemtjänstverksamheten är stabil inför sommaren och kommande 

semesterperioder. 

 

Andreas Lundgren (S) yrkar att ärendet tas upp på nästkommande 

arbetsutskott. 

 

Björn Kjellsson (L) yrkar i andra hand bifall till Andreas Lundgrens (S) 

yrkande. 

 

Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till Kjellssons (L) yrkanden. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Lundgrens (S) yrkande om att ärendet ska tas upp på 

nästkommande arbetsutskott mot att ärendet ska avgöras idag och finner 

att nämnden beslutar att bifalla Lundgrens (S) yrkande.  

 

Beslutet ska skickas till 

Monica Wahlström 

Ulrika Gustafsson 

Nils Enwald 

Anna Karlander 
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§ 44 

Diarienr: IFN-2020/00013 

Socialdirektören informerar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Monica Wahlström, vik. Socialdirektör, informerar om aktuella frågor inom 

förvaltningen, bland annat om arbetet med införandet av ”God och nära 

vård”. 
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§ 45 

Diarienr: IFN-2020/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

februari 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av ärenden beslutade med stöd av nämndens fastställda 

delegationsordning samt redovisning av anmälningsärenden. 

Delegationsbeslut 

 

Arbetsutskottet 2020-02-12 

§ 28 Övrig fråga om habiliteringsersättningen 

 

Ordförande 

Beslut att överklaga Migrationsverkets beslut gällande ersättning för 

ungdomar 2020-01-31 (IFN-2020/00030-1) 

 

Övriga beslut 

Delegerade beslut för 2020-01-01 t o m 2020-01-31 inom lagområdena SoL, 

LSS, LVU, LVM och övrig lagstiftning anmäls i enlighet med nämndens 

beslut 2020-01-29. 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Meddelande 1/2020 från Sveriges kommuner och regioner med 

Överenskommelse 19/01701 om psykisk hälsa 2020, 2020-01-31 (dnr IFN-

2020/00060-1) 

 

Meddelande 4/2020 från Sveriges kommuner och regioner med Strategi för 

genomförande av Vision e-hälsa 2025, 2020-01-31 (dnr IFN-2020/00065) 
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Sekretessärenden 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i två tillsynsärenden (dnr IFN-

2019/00251-4, IFN-2020/00057-1) 
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