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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Hans-Åke Rönnlund (S)
Johan Lindbom (S)
Gisela Lindmark Eriksson (S)
Rita Poromaa (S)
Greger Knutsson (M)
Alireza Mosahafi (M)
Liv Zetterberg (V)
Ahmed Hersi (V) § 71-74, 80-81
Hanna Lundin-Jernberg (L) § 71-74, 80-81
Tjänstepersoner
Karolina Lundqvist, socialdirektör
Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare
Maria Hedin, kommunikatör
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef myndighetsutövning § 60Monica Wahlström, verksamhetschef individ- och familjeomsorg § 60Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg § 60Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling § 60-66
Lena Bolin, utredare § 62-63
Moa Olsson, utredare § 64
Madelaine Salomonsson, ekonomichef § 66-68
Erica Bålfors Birgersson, processledare § 67
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§ 60

Godkännande av dagordning
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner förslag till dagordning med tillägg
av två extra ärenden: § 70 ”Ansökan om medel ur utvecklingsanslag för
digitalisering och digitaliseringsreserv” och § 71 ”Granskning av rutiner för
placering i familjehem”

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 61

Anmälan om jäv
Beslut
Ingen av nämndens ledamöter eller ersättare anmäler jäv

Ärendebeskrivning
Nämndens ledamöter och ersättare ges tillfälle att anmäla eventuellt jäv

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 62
Diarienr: IFN-2020/00245

Översyn av samverkan med Umeå stadsmission
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner översynens innehåll samt
förvaltningens förslag att nämnden ingår i ett nytt, långsiktigt och
övergripande samverkansavtal tillsammans med Umeå Stadsmission i form
av ett Idéburet offentligt partnerskap, där samtlig basverksamhet inom
Umeå Stadsmission inkluderas.

Ärendebeskrivning
I individ- och familjenämndens uppdragsplan för 2020 beslutades det att
nuvarande samverkansformer med Umeå Stadsmission skulle ses över.
Detta för att komma fram till en långsiktig och hållbar lösning
I översynen av samverkan med Umeå Stadsmission har önskemålet varit att
få följande frågeområden besvarade:
•
•
•
•

Att ta reda på hur Umeå Stadsmissions verksamhet fungerar idag
samt vilka målgrupperna som finns och deras behov.
Samverkan mellan Umeå Stadsmission och socialtjänsten; att ta
reda på parternas upplevelse av samverkan hittills.
Ekonomiska förutsättningar och utmaningar framåt.
Vilken typ av överenskommelse är mest optimal mellan parterna? I
dagsläget finns som tidigare nämnts två avtal, varav ett IOP och ett
där föreningsbidrag utgår, men där övrig verksamhet inte är
inkluderad.

Beslutsunderlag
IFN-2020/00245-1 Översyn av samverkan med Umeå Stadsmission.

Beredningsansvariga
Lena Bolin, utredare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Beslutet ska skickas till
Lena Bolin, utredare

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 8 av 29

Umeå kommun
Individ- och familjenämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-03-24

§ 63
Diarienr: IFN-2021/00075

Överenskommelse Umeå stadsmission
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att ingå Idéburet offentligt
partnerskap med Umeå stadsmission enligt förvaltningens förslag.
Individ- och familjenämnden beslutar att överenskommelsen med Umeå
stadsmission kompletteras med en skrivning om att Umeå och Umeå
stadsmission ska utveckla samarbetsformer för att utsatta ska få hjälp med
tandvård.

Ärendebeskrivning
Mellan Umeå kommun och Umeå Stadsmission finns en gemensam
viljeriktning och önskan att i samverkan ta sig an samhällsutmaningen att
förbättra livsvillkoren för de mest utsatta i kommunen. Individ- och
familjenämndens övergripande mål i sin uppdragsplan för 2021 är att
stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Genom
samverkan mellan Umeå Stadsmission och Umeå kommun finns en
förhoppning om att skapa ett mervärde för de allra mest utsatta i
kommunen.
Den översyn som föregått det nya förslaget på
samverkansöverenskommelse visar på att parterna är redo att ta steget
vidare genom att träffa en överenskommelse om ett Idéburet offentligt
partnerskap som inkluderar all basverksamhet inom Umeå Stadsmission
och som ökar möjligheten till långsiktig och fördjupad samverkan.
Partnerskapet mellan Umeå kommun och Umeå Stadsmission avser
perioden 2021-04-01 – 2025-12-31.

Beslutsunderlag
Överenskommelse med Umeå Stadsmission IFN – 2021/00075-1
Översyn av samverkan med Umeå Stadsmission IFN – 2020/00245-1

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Beredningsansvariga
Lena Bolin, utredare
Beslutet ska skickas till
Umeå Stadsmission
Monica Wahlström, verksamhetschef IFO
Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren(S) yrkar att överenskommelsen med Umeå stadsmission
kompletteras med en skrivning om att Umeå och Umeå stadsmission ska
utveckla samarbetsformer för att utsatta ska få hjälp med tandvård.
Igor Jonsson (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut och
bifall till Lundgrens (S) yrkande
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut
med tillägg av Lundgrens (S) yrkande

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 64
Diarienr: IFN-2020/00266

Yttrande över motion 36/2020 - Gratischeck till
familjerådgivningen och en ökad tillgänglighet
Beslut
Individ- och familjenämnden yttrar sig till kommunfullmäktige i enlighet
med yttrande 2020-11-19 och föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Reservation
Birgitta Nordvall (KD), Björn Kjellsson (L) och Igor Jonsson (M) reserverar sig
till förmån för eget yrkande

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna yrkar i en motion till kommunfullmäktige att besluta
om:
• Att Umeå kommun erbjuder alla nyblivna förstagångsföräldrar en
gratischeck för två besök till familjerådgivningen.
• Att Familjerådgivningen upphandlas för ökad tillgänglighet.

Beslutsunderlag
Motion 36/2020
Yttrande 2020-11-19

Beredningsansvariga
Moa Olsson, utredare
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Björn Kjellsson (L) och Igor Jonsson (M) yrkar avslag till motionens första
att-sats, och bifall till motionens andra att-sats

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Andreas Lundgren (S) och Andreas Sellstedt (V) yrkar avslag till motionens
båda att-satser i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till beslut
Propositionsordning
Ordförande ställer Lundgrens (S) och Sellstedts (V) yrkande mot Kjellssons
(L) och Jonssons (M) yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) och Sellstedts
(V) yrkande och att arbetsutskottet därmed bifaller tjänsteskrivelsens
förslag till beslut.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till motionen i sin helhet
Björn Kjellsson (L) och Igor Jonsson (M) yrkar avslag till motionens första
att-sats, och bifall till motionens andra att-sats
Andreas Lundgren (S), Marikk Henriksson (S), Leif Berglund (S) och
Mehrana Bassami (S), Andreas Sellstedt (V), Ahmed Hersi (V) och Alice
Nikmanesh (MP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut
Propositionsordning
Ordförande ställer de tre yrkandena mot varandra
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut
om att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
Skriftlig reservation
Birgitta Nordvall (KD) lämnar en skriftlig reservation:
”Tröskeln för att söka hjälp när familjerelationer krisar ska vara låg därför
vill vi kristdemokrater att alla nyblivna föräldrar ska få två gratischeckar till
familjerådgivningen. Förslaget förbättrar chanserna för barnen att få växa
upp i en trygg miljö, även om föräldrarna väljer att gå skilda vägar.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Förutom att ingen ska vara rädd för att be om hjälp ska vi självklart göra
mer för att ingen familj ska behöva vänta orimligt länge. Genom att
upphandla verksamheten kan vi både öka tillgängligheten och korta
väntetiderna. Jag beklagar att majoriteten inte inser att förslaget är en del
av det viktiga förebyggande arbetet vilket kan ge en samsyn på relationen,
en ökad jämställdhet samt en tryggare uppväxt för fler barn. ”

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 65
Diarienr: IFN-2020/00255

Återkoppling gällande åtgärder för att undvika ej
verkställda beslut
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner informationen
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med
en uppföljning av arbetet till nämndsammanträdet i augusti

Ärendebeskrivning
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef myndighetsutövning, ger
nämnden en återkoppling om de åtgärder förvaltningen vidtar för att
undvika ej verkställda beslut med anledning av nämndens beslut
2020-11-18 § 207.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar att nämnden uppdrar till förvaltningen att
återkomma med en uppföljning av arbetet till nämndsammanträdet i
augusti
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) yrkande

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 66
Diarienr: IFN-2021/00003

Ekonomirapport t.o.m. februari och åtgärder för
budget i balans
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Individ- och familjenämndens resultat för perioden (-0,7 mnkr) förklaras av
gemensamma kostnader (+4,2 mnkr), funktionshinderomsorg (+0,0 mnkr),
försörjningsstöd (-0,6 mnkr), ensamkommande barn (-1,2 mnkr) samt
individ- och familjeomsorg (-3,1 mnkr). Individ- och familjenämndens
nettokostnader (239,5 mnkr) har ökat med 5,8 % (13,0 mnkr) i jämförelse
med 2020. För att ha en budget i balans kunde nettokostnaderna öka med
12,3 mnkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse på -0,7 mnkr.
Till och med februari var det ca 4,6 mnkr bokfört som merkostnader till
följd av pandemin (exklusive sjuklöner). Av detta var 1,0 mnkr på grund av
inköp av skyddsutrustning och 3,6 mnkr på grund av ökade
personalkostnader. Ökade personalkostnader handlar som tidigare om
överanställningar för att säkra bemanningen. Kostnaderna för sjuklöner har
ökat med ca 0,8 mnkr i jämförelse med 2020. Om ökningen endast beror
på pandemin går däremot inte att säkerställa.
Nämnden har erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader under januarifebruari med 1,7 mnkr. Däremot är det i nuläget inte utlyst om det under
året kommer att vara möjligt att söka statlig ersättning för övriga
merkostnader kopplat till pandemin. Det innebär att till och med februari
påverkas nämndens ekonomi negativt med ca 1,5 mnkr.
Gemensamma kostnader
Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på
+4,2 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på kvarstående volymmedel för
LSS-boenden (+2,1 mnkr), vakanser med pågående rekryteringar (+0,7
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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mnkr) samt lägre kostnader för bland annat utbildning och digitalisering
(+0,5 mnkr).
Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för
perioden till 31,5 tkr. Det avser två beslut om kontaktperson LSS.
Funktionshinderomsorg
Inom funktionshinderomsorgen beror resultatet (+0,0 mnkr) på nästan alla
verksamheter och generellt sett handlar det fortsatt om pandemins
påverkan på verksamhetsområdet i form av minskat inflöde, tillfälligt
nedstängda verksamheter, sjuklönebidrag och att uppstart/utökning av
verksamheter inte blivit av i den takt som planerats. Resultatet beror också
på förändrade arbetssätt och större fokus på uppföljning och
bemanningsplanering.
Individ- och familjeomsorg
Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-3,1 mnkr) beror framför
allt på barn- och ungdomsvården (-5,0 mnkr) där behov av konsultstödda
familjehem och av extern institutionsvård är fortsatt mycket större än
budget. Vid jämförelse med samma period 2020 har antalet
familjehemsplaceringar ökat med 13,3 % medan antalet
institutionsplaceringar är oförändrat.
Inom vuxna missbruksvården är det ett mindre underskott (-0,2 mnkr)
vilket beror på att kostnaderna för extern öppenvård och boende har ökat.
I samband med att intern behandling fått lov att minska antalet deltagare
med anledning av pandemin och restriktionerna har behovet av extern
behandling ökat.
Ensamkommande barn
Underskottet inom verksamheten för ensamkommande barn (-1,2 mnkr)
beror dels på att verksamheten erhållit mindre intäkter än budgeterat på
grund av att det kommit färre ungdomar än prognostiserat, att det
beslutats om familjeåterföreningar och skett åldersuppskrivningar. Det
beror också på högre kostnader än budget i form av externa placeringar,
högre bemanning och extrakostnader för städ och lokaler.

Justerares sign:
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Försörjningsstöd
Försörjningsstödets resultat för perioden (-0,6 mnkr) förklaras av att
antalet hushåll med behov av försörjningsstöd är högre än budget. Vid
jämförelse med 2020 har antalet hushåll ökat med 0,6 % och utbetalt
belopp ökat med 1,9 % och det har varit fler hushåll som har behov av ett
mer långvarigt försörjningsstöd. Under 2020 ökade antalet hushåll i
perioder på grund av uteblivna jobb med anledning av pandemin men i
nuläget är det svårbedömt hur utvecklingen kommer att vara under året.
Årsprognos
Årsprognosen för 2021 är svår att beräkna utifrån att alla verksamheter
fortsättningsvis påverkas på ett eller annat sätt utav den pågående
pandemin. I nuläget finns heller ingen information om vilken eventuell
statlig ersättning som kommer att utgå till kommunerna för
merkostnaderna. Årsprognosen är beräknad till +0,5 mnkr. Prognosen
baseras på kvarstående budget för tillkommande verksamheter, fortsatt
minskat inflöde och tillfälligt nedstängda verksamheter, antalet externa
placeringar för barn och unga, sjuklönebidrag samt merkostnader på grund
av Covid-19.

Beslutsunderlag
Ekonomirapport februari 2021

Beredningsansvariga
Madelaine Salomonsson, Ekonomichef

Justerares sign:
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Sida 17 av 29

Umeå kommun
Individ- och familjenämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-03-24

§ 67
Diarienr: IFN-2019/00176

Uppföljning av beslutet att begränsa användandet
av konsulentstödda familjehem
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner informationen

Ärendebeskrivning
Individ- och familjenämnden beslutade 2019-06-19 § 128 att förvaltningen
från och med januari 2020 inte längre får verkställa familjehemsplaceringar
med köp av externa tjänster/konsulentstödda familjehem. Individ- och
familjenämnden beslutade 2020-11-18 § 215 att uppdra till förvaltningen
att återkomma i mars 2021 med en uppföljning av beslutet. Nämnden får i
och med detta en uppföljning av arbetet med att begränsa användandet av
konsulentstödda familjehem.

Beredningsansvariga
Monica Wahlström, verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Erica Bålfors Birgersson, processledare
Beslutet ska skickas till
Monica Wahlström
Erica Bålfors Birgersson

Nämndens beslutsordning
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut

Justerares sign:
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§ 68
Diarienr: IFN-2021/00091

Inriktningsramar för investeringar 2022-2025
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar:
-

att fastställa förslag till investeringsplan 2022–2025 inom den
investeringsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1.

-

att fastställa förslag till tillkommande externa förhyrningar för åren
2022–2025 enligt bilaga 1.

-

att fastställa skriftlig motivering till ovanstående förslag enligt
bilaga 2.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade 2020-12-08 beslut om investeringsramar för
investeringar totalt och per nämnd/delområde i nämnd.
Utifrån beslutade investeringsramar ska respektive nämnd i samråd med
teknik och fastighet lämna förslag till investeringsplan samt eventuella
tillkommande externa förhyrningar för åren 2022–2025. Nämnden ska
samtidigt göra en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till
förskjutningar i investeringar 2020 och 2021.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Förslag till investeringsplan samt externa förhyrningar 2022–2025.
Bilaga 2. Motivering till nya och förändrade investeringar och
externförhyrning

Beredningsansvariga
Madelaine Salomonsson, Ekonomichef

Justerares sign:
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Beslutet ska skickas till
KS diarium
Henrik Olofsson

Nämndens beslutsordning
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut

Justerares sign:
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§ 69
Diarienr: IFN-2021/00092

Uppföljningsplan externa utförare 2021
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner uppföljningsplanen med följande
tillägg:
- att uppföljningsplanen kompletteras med en hänvisning till de
avtalsuppföljningar som Upphandlingsbyrån gör
-

att socialtjänsten inom ramen för sitt deltagande i framtagandet av
kommunens övergripande program för uppföljning av externa
utförare ska lyfta att det utreds hur regionala skyddsombud och
facklig part kan användas i uppföljning. Återrapportering av
uppdraget ska ske löpande till nämnden.

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. För avtalsuppföljning ansvarar
Upphandlingsbyrån
Uppföljningsplanen för år 2021 beskriver ansvarsfördelningen och plan för
den årliga uppföljningen med fokus på de aktiviteter som förvaltningen
genomför
Uppföljningsplanen revideras årligen.

Beslutsunderlag
Plan för uppföljning av externa utförare av vård- och omsorgstjänster inom
individ- och familjenämndens verksamhetsområde 2021

Justerares sign:
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Beredningsansvariga
Anna Karlander, chef för enheten för stöd och utveckling
Beslutet ska skickas till
Anna Karlander, chef för enheten för stöd och utveckling

Arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar att uppföljningsplanen kompletteras med en
hänvisning till de avtalsuppföljningar som Upphandlingsbyrån gör.
Propositionsordning
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag till
beslut med tillägg av Lundgrens (S) yrkande

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren(S) yrkar att socialtjänsten inom ramen för sitt
deltagande i framtagandet av kommunens övergripande program för
uppföljning av externa utförare ska lyfta att det utreds hur regionala
skyddsombud och facklig part kan användas i uppföljning. Återrapportering
av uppdraget ska ske löpande till nämnden.
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut
med tillägg av Lundgrens (S) yrkande.
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§ 71
Diarienr: IFN-2020/00243

Granskning av rutiner för placering i familjehem
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar följande:
• Individ och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att
kvalitetssäkra rutiner för utredning, placering och uppföljning av
barn och unga i familjehem.
• Individ och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta
former för uppföljning av upphandlade familje- och HVB-hem för
att säkerställa att leverantörer lever upp till ingångna avtal.
• Individ och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att
säkerställa riktlinjer för uppföljning av familjehem som har direkt
avtal med kommunen.
• Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta
system för egenkontroll av ärenden

Ärendebeskrivning
Kommunens arbete kopplat till HVB-hem och familjehem har nyligen
granskats i en revisionsrapport. Arbetsutskottet föreslår att nämnden
ställer sig bakom ett antal förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport – granskning av placering i familjehem
Beslutet ska skickas till
Karolina Lundqvist
Monica Wahlström
Ulrika Gustafsson

Justerares sign:
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Arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar att:
• Individ och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att
kvalitetssäkra rutiner för utredning, placering och uppföljning av
barn och unga i familjehem.
• Individ och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta
former för uppföljning av upphandlade familje- och HVB-hem för
att säkerställa att leverantörer lever upp till ingångna avtal.
• Individ och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att
säkerställa riktlinjer för uppföljning av familjehem som har direkt
avtal med kommunen.
• Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta
system för egenkontroll av ärenden
Björn Kjellsson (L), Andreas Sellstedt (V), Igor Jonsson (M) och Gisela
Lindmark Eriksson (S) yrkar bifall till Lundgrens (S) yrkande
Propositionsordning
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) yrkande

Nämndens beslutsordning
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut
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§ 72
Diarienr: IFN-2021/00013

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

Ärendebeskrivning
Karolina Lundqvist, socialdirektör, informerar om aktuella frågor inom
förvaltningen med fokus på läget utifrån covid-19.
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§ 73
Diarienr: IFN-2021/00013

Kallelse till budgetberedning
Beslut
Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning
Karolina Lundqvist, socialdirektör, kallar presidiet till den
kommungemensamma budgetberedningen.
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§ 74
Diarienr: IFN-2021/00012

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden
mars
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen av delegerade
beslut och anmälningsärenden

Ärendebeskrivning
Individ- och familjenämnden får en sammanställning av
anmälningsärenden och de delegerade beslut som har fattats

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut ordförande
Delegationsbeslut vecka 9, dnr: IFN-2021/00030-2, IFN-2020/00002-29
Delegationsbeslut vecka 10, dnr: IFN-2021/00004-1
Anmälningsärenden
Beslut avslut från Inspektionen för vård och omsorg i tillsynsärende 3.5.158196/2020-2, dnr: IFN-2021/00271-5
Svar från äldrenämndens och individ- och familjenämndens ordförande på
fråga från PRO gällande Äldrevänlig stad: IFN-2021/00080-3
Beslut avslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende om vårdskada
3.1.1-02402/2021-2, dnr: IFN-2021/00046-4
Beslut kommunstyrelsen § 17 om principer för tydliggörande av uppdrag,
ansvar och hantering av kostnader och intäkter som berör flera nämnder,
dnr: IFN-2021/00001-1
Dom från förvaltningsrätten, ansökan om särskild avgift med anledning av
ej verkställt beslut LSS 8.8.1-16196/2019-3, dnr: IFN-2019/00229-8
Justerares sign:
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Beslut avslut från Inspektionen för vård och omsorg i tillsynsärende 3.2.241658/2020-10, dnr: IFN-2020/00249-4
Personuppgiftsbiträdesavtal, dnr: IFN-2021/00099-1
Sekretessärenden
Beslut avslut från Inspektionen för vård och omsorg i tillsynsärende 3.5.143316/2020-4, dnr: IFN-2020/00224-5

Beredningsansvariga
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare
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§ 80

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.

Justerares sign:
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§ 81

Mentimeter
Nämnden genomför en mentimeter-undersökning.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

