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Övriga deltagare
Tjänstepersoner
Monica Wahlström, vik. socialdirektör §§ 69-76
Madelaine Salomonsson, ekonomichef §§ 68-69
Magnus Börlin, utvecklingsledare § 73
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§ 68

Godkännande av dagordning och fråga om jäv
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning med två
tillägg:
- ”Arbetskläder” läggs till som nytt ärende 7.
- ”Yttrande till Umeå tingsrätt” läggs till som nytt ärende 13.
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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§ 69
Diarienr: IFN-2020/00003

Ekonomirapport t o m mars och det ekonomiska
läget utifrån åtgärder för budget i balans
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten.
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma i juni
med en uppföljning av beslutet att begränsa användandet av konsultstödda
familjehem inom individ- och familjeomsorgen. Uppföljningen ska ge en
nulägesbeskrivning, beskrivning av vidtagna åtgärder samt genomgång av
kommande åtgärder för att uppnå nämndens inriktningsbeslut.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+3,5 mnkr) förklaras av
funktionshinderomsorg (+8,5 mnkr), gemensamma kostnader (+2,4 mnkr),
ensamkommande barn (-0,7 mnkr), försörjningsstöd (-1,5 mnkr) samt
individ- och familjeomsorg (-5,2 mnkr).
Individ- och familjenämndens nettokostnader (338,9 mnkr) har ökat med
5,2 % (16,8 mnkr) i jämförelse med 2019. För att ha en budget i balans
kunde nettokostnaderna öka med 20,3 mnkr vilket innebär en
budgetavvikelse på +3,5 mnkr.
För 2020 har flera verksamheter fått budgettillskott utifrån
befolkningstillväxt som till exempel budget för utökning av antal LSSboenden och daglig verksamhet. Under årets första tre månader finns det
verksamhet där uppstart pågår eller inte kommit igång ännu. Det innebär
för budgetavvikelsen att individ- och familjenämnden har för perioden en
positiv avvikelse som inte skulle ha varit i fall all planerad verksamhet varit
igång från och med januari. Om hänsyn tas till det skulle resultatet till och
med mars för hela nämnden sannolikt i stället varit ca -3,5 mnkr.
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Gemensamma kostnader
Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på
+2,4 mnkr. En anledning till överskottet är kvarstående volymmedel för ett
LSS-boende. Det beror också på att uppstart av verksamheter pågår som
tex Bemanningscentrum och genererar därför också ett överskott för
perioden.
Inga kostnader för viten ej verkställda beslut har inkommit under perioden.
Funktionshinderomsorg
Inom funktionshinderomsorgen beror överskottet (+8,5 mnkr) på nästan
alla verksamheter men anledningen till överskottet är olika. Inom
exempelvis daglig verksamhet, korttidsvistelse och LSS-boende beror
överskottet på att verksamheterna fått budgettillskott från 1 januari men
verksamheten har inte startat upp ännu. För daglig verksamhet innebär det
ett överskott på ca 1,4 mnkr, LSS-boende ett överskott på ca 2,9 mnkr och
för korttidsvistelse ett överskott på ca 0,3 mnkr.
Det beror också på att verksamheter tillfälligt är stängda eller har en något
lägre beläggning med anledning av Corona och där personal finns inom
andra verksamheter. Överskottet beror också på de kostnadsminskade
åtgärder enligt beslutad åtgärdsplan som påbörjades under hösten 2019
och som fortsätter att bidra till den positiva ekonomiska utvecklingen inom
verksamhetsområdet. Det återfinns bland annat inom hemtjänst men även
inom LSS-boende. Exempel på pågående åtgärder är bemanningsplanering
och uppföljning. En annan anledning till överskottet är personlig assistans
SFB där det är färre brukare i relation till budget och ger till och med mars
ett överskott på 2,6 mnkr.
Som tidigare är funktionshinderomsorgens största ekonomiska utmaning
personlig assistans LSS. Till och med mars är det ett underskott på -7,2
mnkr.
Individ- och familjeomsorg
Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-5,2 mnkr) beror på barnoch ungdomsvården där behov av konsulentstödda familjehem och av
extern institutionsvård är större än budget. Kostnaderna för vuxna
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missbruksvård fortsätter att vara lägre än budget på samma sätt som under
2019.
Vad gäller konsultentstödda familjehem för barn och unga finns det utifrån
budget och utifrån faktiskt dygnspris ett utrymme för i snitt 824 dygn per
månad eller till ca 27 individer. Det faktiska utfallet har under perioden
varit i snitt 1 823 dygn per månad och ca 61 individer som är placerade.
Både antal individer och antal dygn är således mer än dubbelt så mycket i
relation till budgeten. Vid jämförelse med samma period 2019 har dock
både individer och antalet dygn minskat. Antalet individer har minskat med
6,6 % och antalet dygn med 5,4 %.
För extern institutionsvård är behovet även där långt mycket större än
budget. I budget finns det utrymme för i snitt 850 dygn per månad eller till
ca 28 individer. Till och med mars har det i snitt varit nästan 1 400 dygn per
månad och ca 48 individer per månad. Skillnaden mot konsulentstödda
familjehem är att antalet placerade individer och antalet dygn istället ökat
med nästan 50 % i jämförelse med samma period 2019.
Ensamkommande barn
Verksamheten för ensamkommande barn har ett underskott på -0,7 mnkr
till och med mars. Anledningen till underskottet beror på att verksamheten
erhållit mindre intäkter än planerat utifrån att det kommit färre antal
ungdomar och på grund av att kostnadsnivån inte fullt ut är anpassad till de
intäktsnivåer som verksamheten erhåller.
Arbete pågår ständigt med anpassning till intäkterna men då antalet egna
boendeplatser minskat mycket utifrån behovet och är ganska få i nuläget
blir bemanningsplaneringen en utmaning och svårt att minska på
bemanningen då det en viss månad kan handla om endast 2–3 lediga
platser.
Försörjningsstöd
Försörjningsstödets resultat för perioden (-1,5 mnkr) förklaras av att
antalet hushåll med behov av försörjningsstöd är högre än budget. Antalet
ärenden och utbetalt belopp har varit ungefär detsamma under årets
första månader. Att underskottet inom försörjningsstödet ökade med 1,2
Justerares sign:
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mnkr mellan februari och mars beror endast på att ärenden som tillhörde
februari hamnat på mars på grund av att februari är en kortare månad.
Sedan 2017 har antalet hushåll med behov av försörjningsstöd ökat i högre
takt än planerat och nettokostnaderna för försörjningsstödet har ökat med
i snitt 6,3 % för varje år. Under 2020 har nettokostnaderna för
försörjningsstödet hittills ökat med 6,2 %.
Årsprognos
Årsprognosen för 2020 är justerad för funktionshinderomsorgen och
ensamkommande barn och totalt sett är prognosen något försämrad till 13,0 mnkr. Annars baseras årsprognosen som tidigare på arbetet med
kostnadsminskande åtgärder inom funktionshinderomsorgen, på de
ökande behoven av individ- och familjeomsorg och av försörjningsstöd
samt på kvarstående volymmedel för bland annat LSS-boende och daglig
verksamhet.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar att individ- och familjenämnden uppdrar till
förvaltningen att återkomma i juni med en uppföljning av beslutet att
begränsa användandet av konsultstödda familjehem inom individ- och
familjeomsorgen. Uppföljningen ska ge en nulägesbeskrivning, beskrivning
av vidtagna åtgärder samt genomgång av kommande åtgärder för att
uppnå nämndens inriktningsbeslut.
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen och Lundgrens (S)
tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
Ekonomirapport t o m mars

Beredningsansvariga
Madelaine Salomonsson, ekonomichef
Beslutet ska skickas till
Ulrika Gustafsson
Justerares sign:
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Madelaine Salomonsson
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§ 70
Diarienr: IFN-2019/00026

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2019-12-31
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej
verkställda beslut enligt SoL.
Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma i juni
med en fördjupad presentation av icke verkställda beslut, orsak och vilka
åtgärder som vidtas för att det ska undvikas. Särskilt fokus ska ges till icke
verkställda beslut av kontaktperson och vilka åtgärder som förvaltningen
planerar vidta för att bryta långa väntetider.

Ärendebeskrivning
Från och med 2006-07-01 gäller, enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen,
följande beträffande ej verkställda gynnande beslut:
”Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd
dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut. Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per
kvartal.”
I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som
kan anges enligt Socialstyrelsen är resursbrist, den enskilde har tackat nej
Justerares sign:
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till erbjudande eller annat skäl. Resursbrist innebär att det saknas lämplig
bostad eller att lämplig personal/uppdragstagare saknas.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar att förvaltningen uppdras återkomma i juni
med en fördjupad presentation av icke verkställda beslut, orsak och vilka
åtgärder som vidtas för att det ska undvikas. Särskilt fokus ska ges till icke
verkställda beslut av kontaktperson och vilka åtgärder som förvaltningen
planerar vidta för att bryta långa väntetider.
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen och Lundgrens (S)
tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
Rapport SoL 2019-12-31

Beredningsansvariga
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
Federico Matarrelli, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Ulrika Gustafsson
Viviann Dannelöv Nilsson
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§ 71
Diarienr: IFN-2019/00027

Statistikrapport ej verkställda beslut LSS 2019-12-31
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej
verkställda beslut enligt LSS.
Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning
Från och med 2008-07-01 gäller, enligt 28 h § lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), följande beträffande ej verkställda
gynnande beslut.
”Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare
ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut.
Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts på
nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden
ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid
som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering enligt
denna paragraf ska ske en gång per kvartal.”
I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som
kan anges enligt Socialstyrelsen är resursbrist, den enskilde har tackat nej
till erbjudande eller annat skäl. Resursbrist innebär att det saknas lämplig
bostad eller att lämplig personal/uppdragstagare saknas.

Beslutsunderlag
Rapport LSS 2019-12-31
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Beredningsansvariga
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 72
Diarienr: IFN-2020/00028

Individ- och familjenämndens delegationsordning
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att myndighetens rätt som
personuppgiftsansvarig att avslå den enskildes begäran enligt artikel 12.5
och 15 - 21 i EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) delegeras till
socialdirektör vilken också ges rätt att vidaredelegera beslutsrätten.
Delegationen innebär även rätt att avge yttrande till domstol då delegatens
beslut överklagas.
Individ- och familjenämnden beslutar att den reviderade
delegationsordningen gäller från och med 2020-04-30.

Ärendebeskrivning
Den registrerade har en rad rättigheter enligt artiklarna 15 - 21 i
dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa är bl. a rätten till tillgång, rätten till
rättelse, rätten till radering, rätten till begränsning av behandling, rätten till
dataportabilitet och rätten till invändning. Personuppgiftsansvarig kan
enligt artikel 12.5 i GDPR vägra tillmötesgå en sådan begäran eller ta ut en
avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillgodose begäran
om begäranden från en registrerad är uppenbart ogrundade eller orimliga,
särskilt på grund av deras repetitiva art. En begäran ska hanteras utan
onödigt dröjsmål men i vart fall inom en månad från det att begäran inkom
till personuppgiftsansvarig. Under vissa förutsättningar kan denna tidsfrist
förlängas med ytterligare två månader.
Beslut rörande dessa rättigheter och möjligheten att vägra tillmötesgå en
begäran från registrerad har också reglerats i den svenska lagen som
kompletterar dataskyddsförordningen (Lag (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 7 kap. 2 §),
där stadgas att ”Beslut enligt artiklarna 12.5 och 15–21 i EU:s
dataskyddsförordning som har meddelats av en myndighet i egenskap av
personuppgiftsansvarig får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.”
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Att besluta i en begäran enligt artiklarna 12.5 och 15–21 är ett
överklagningsbart beslut som ska fattas av nämnden
(personuppgiftsansvarig). Då en begäran ska hanteras utan dröjsmål är det
lämpligt att denna beslutsrätt vidaredelegeras från nämnd.

Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen.

Nämndens beslutsordning
Förvaltningen föreslår att nämnden lägger till att delegationsordningen ska
gälla från och med den 30 april 2020 samt att ett stavfel ska korrigeras i
delegationsordningen på sida 33.
Nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut inklusive
förvaltningens tillägg.

Beslutsunderlag
Delegationsordning för individ- och familjenämnden 2020-04-22

Beredningsansvariga
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Ledningsgrupp stöd och omsorg
SAS
Socialtjänstens personuppgiftskoordinatorer
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§ 73
Diarienr: IFN-2018/00345

Uppföljning av aktiviteter i utbildningsplan för
individ- och familjenämnden 2019
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner uppföljningen av aktiviteter i
utbildningsplan för individ- och familjenämnden 2019.

Ärendebeskrivning
Nämnden har antagit en kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg
2016–2019. Årligen tas en utbildningsplan fram som beskriver de
aktiviteter som ska genomföras. Nämnden får ta del av en uppföljning av
aktiviteterna i utbildningsplan 2019.

Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Uppföljning av aktiviteter i utbildningsplan 2019
Bilaga 1 Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 268
Bilaga 2 Utbildningsplan 2019

Beredningsansvariga
Magnus Börlin, utvecklingsledare
Beslutet ska skickas till
Mona Kårebrand Åberg
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§ 74
Diarienr: IFN-2020/00120

Arbetskläder
Beslut
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att skaffa fram
arbetskläder för samtliga genom föreskrift berörda enheter inom
funktionshinderomsorgen. Uppdraget ska genomföras tillsammans med
facklig part.

Ärendebeskrivning
Andreas Lundgren (S) lyfter frågan om arbetskläder på dagens
sammanträde.

Nämndens propositionsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar att individ- och familjenämnden uppdrar till
förvaltningen att skaffa fram arbetskläder för samtliga genom föreskrift
berörda enheter inom funktionshinderomsorgen. Uppdraget ska
genomföras tillsammans med facklig part.
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) yrkande.
Beslutet ska skickas till
Ulrika Gustafsson
Mona Kårebrand Åberg
Malin Björkman
Anna Karlander
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§ 75
Diarienr: IFN-2020/00013

Socialdirektören informerar
Beslut
Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Monica Wahlström, vik. socialdirektör, informerar om nuläget gällande
smittspridningen av Covid-19 i verksamheterna och hur situationen är
gällande sjukskrivningar. Nämnden får också information om arbetet med
prognoser och planering för kommande veckor och månader utifrån
smittspridningen, arbetet görs delvis tillsammans med region
Västerbotten. För att samordna och säkerställa att skyddsutrustning
kommer verksamheter med behov till del finns en samordnare och ett
gemensamt lager för skyddsutrustning för individ- och familjenämndens
och äldrenämndens verksamheter.
Nämnden får även information om ett individärende.
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§ 76
Diarienr: IFN-2020/00012

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden
april
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 2020-04-08
§ 44 Kurser och konferenser april
Ordförande
Beslut att förskjuta verkställigheten av avgiftsuttag för ledsagningsinsatser
till och med 2020-06-30, 2020-03-30 (IFN-2020/00030-2)
Övriga beslut
Delegerade beslut för 2020-03-01 t o m 2020-03-31 inom lagområdena SoL,
LSS, LVU, LVM och övrig lagstiftning anmäls i enlighet med nämndens
beslut 2020-03-25.

Anmälningsärenden
Allmänna ärenden
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ett tillsynsärende 2020-0331 (dnr IFN-2020/00097-1)
Umeå kommunstyrelses näringslivs- och arbetsutskott 2020-03-10 § 99 ”
Beredskapsplan, pandemi - Hantering av coronaviruset, covid-19”, med
tillhörande beredskapsplan (IFN-2020/00088-2)

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Umeå kommunstyrelse 2020-03-17 § 39 ”Anvisning vid justering av
ansvars- och arbetsfördelning mellan nämnder”, med tillhörande
beslutsunderlag (dnr IFN-2020/00092-1)
Umeå kommunfullmäktige 2020-03-30 § 58 ”Revidering av reglemente för
Umeå kommuns styrelser och nämnder”, med tillhörande reglemente (dnr
IFN-2020/00098-1 och -2)
Umeå kommunfullmäktige 2020-03-30 § 59 ”Riktlinjer för budget- och
investeringsprocess”, med tillhörande riktlinje (dnr IFN-2020/00001-1)
Umeå kommunfullmäktige 2020-03-30 § 69 ”Lönepolicy i Umeå kommun”,
med tillhörande lönepolicy (dnr IFN-2020/00107-1)
Umeå kommunfullmäktige 2020-03-30 § 70 ”Överenskommelse mellan
Region Västerbotten och Umeå kommun om regional samverkansstruktur
för vård och omsorg”, med tillhörande bilaga 1 och 2 (dnr IFN-2019/001308, och -3)

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

