
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-08-25 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 25 augusti 2021, kl. 08:30-14:00 

Plats: KS mötesrum och digitalt möte 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Björn Kjellsson (L), vice ordförande 
Marikk Henriksson (S), via länk 
Leif Berglund (S), via länk 
Mehrana Bassami (S), via länk 
Igor Jonsson (M), via länk 
Andreas Sellstedt (V), via länk 
Linda Lotare (V), via länk 
Gunnel Lagerkvist (C) §§ 195-206, 225, via länk 
Greger Knutsson (M), tjg. ers. för Gunnel Lagerkvist (C) §§ 
193-194, via länk 
Alice Nikmanesh (MP), via länk 
Birgitta Nordvall (KD), via länk 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Björn Kjellsson (L), tisdag 31 augusti 2021, kl. 11:00 
  

 

Sekreterare:        §§ 193-206, 225 

 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren (S) 

 

Justerare:      

 Björn Kjellsson (L)  
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-08-25 

 

Anslaget har satts upp: 2021-09-01 

 

Anslaget tas ner: 2021-09-23 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A 

 

Underskrift:   
 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare (samtliga via länk) 

Hans-Åke Rönnlund (S) 

Johan Lindbom (S) 

Gisela Lindmark Eriksson (S) 

Rita Poromaa (S) 

Greger Knutsson (M) §§ 195-206, 225 

Liv Zetterberg (V) 

Hanna Lundin-Jernberg (L) §§ 203, 205-206, 225 

 

Tjänstepersoner (samtliga via länk) 

Karolina Lundqvist, socialdirektör §§ 197-206 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator/chef processtöd och 

kommunikation 

Maria Hedin, kommunikatör §§ 193-205 

Malin Björkman, verksamhetschef §§ 193-201 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef §§ 193-205 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef §§ 193-195 

Ida Arvidsson, ekonom §§ 193-195 

Anna Cederlund, bitr. verksamhetschef §§ 193-196 

Moa Olsson, utredare §§ 193-197 

Åsa Marklund, enhetschef § 199 

Kristina Larsson, processledare § 202 
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§ 193 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning. 

Ärendebeskrivning 

Eventuella förändringar i nämndens föredragningslista noteras. 
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§ 194 

Anmälan av jäv 

Beslut 

Gisela Lindmark Eriksson (S) anmäler jäv i ärende 17 och 18, båda ”Återtag 

av ansökan om ny särskilt förordnad vårdnadshavare”. 

Ärendebeskrivning 

En jävig person får inte delta i handläggningen eller beslutet av ärendet. 
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§ 195 
 

Diarienr: IFN-2021/00003 

Ekonomirapport t o m juli 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten. 

Ärendebeskrivning 

 

Sammanfattning 

Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+14,7 mnkr) förklaras 

av funktionshinderomsorg (+23,6 mnkr), gemensamma kostnader (+14,8 

mnkr), ensamkommande barn (-3,1 mnkr), försörjningsstöd (-5,7 mnkr) 

samt individ- och familjeomsorg (-14,9 mnkr). Individ- och 

familjenämndens nettokostnader (818,1 mnkr) har ökat med 4,1 % (31,9 

mnkr) i jämförelse med 2020. För att ha en budget i balans kunde 

nettokostnaderna öka med 5,9 % (46,6 mnkr) vilket innebär en positiv 

budgetavvikelse på +14,7 mnkr. Att nettokostnaderna inte ökat mer mellan 

åren beror främst på funktionshinderomsorgen och hemtjänst och daglig 

verksamhet. Inom hemtjänst beror skillnaden på att antalet 

hemtjänsttimmar minskat mellan åren med nästan 19 % och inom daglig 

verksamhet beror det på att verksamheten inte bedrivits i den omfattning 

som varit möjlig med anledning av pandemin och avsaknaden av 

nödvändiga lokaler. 

 

Till och med juli var det bokfört 15,2 mnkr som merkostnader till följd av 

pandemin. Av detta var 3,6 mnkr på grund av inköp av skyddsutrustning 

och 11,6 mnkr på grund av ökade personalkostnader. Ökade 

personalkostnader handlar som tidigare om överanställningar för att säkra 

bemanningen. Kostnaderna för sjuklöner har däremot minskat med ca 1,8 

mnkr i jämförelse med samma period 2020. För dessa merkostnader har 

nämnden erhållit flera statsbidrag. Ett statsbidrag bygger på de 

sjuklönekostnader som kommunen haft innevarande år och ett statsbidrag 

bygger på de övriga merkostnader som verksamheterna hade under 2020 

men där intäkten kom först under våren 2021. För perioden januari-juni 
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erhöll nämnden 4,0 mnkr för sjuklönekostnaderna. Däremot kom inget 

bidrag för juli då sjuklönekostnaderna var för låga för att bli beviljad bidrag. 

Förutom det har nämnden även erhållit 7,4 mnkr i intäkter för övriga 

merkostnader. Det innebär att till och med juli påverkas nämndens 

ekonomi negativt med ca 3,8 mnkr med anledning av pandemin. 

 

Under april lämnades återsökningen för december 2020 in till 

Socialstyrelsen. Återsökningen motsvarade 3,6 mnkr och i juli kom 

Socialstyrelsens beslut vilket innebar att nästan 88 % av det återsökta 

beloppet blev beviljat vilket motsvarade 3,1 mnkr. Dessa intäkter finns inte 

med i resultatet till och med juli utan kommer först i augusti. 

 

Gemensamma kostnader 

Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på 

+14,8 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på kvarstående volymmedel för 

LSS-boenden (+7,1 mnkr), vakanser med pågående rekryteringar (+4,4 

mnkr) samt lägre kostnader under perioden för bland annat utbildning, 

rehabilitering och övriga driftskostnader (+2,9 mnkr).  

 

Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för 

perioden till 108,2 tkr. Det avser två beslut om kontaktperson LSS, ett 

beslut om kontaktperson SoL och ett beslut om ledsagarservice LSS. 

 

Funktionshinderomsorg 

Funktionshinderomsorgens överskott (+23,6 mnkr) beror i stort sett på alla 

verksamheter och på grund av pandemin då verksamhetsområdet haft 

nedstängda verksamheter och för att uppstart/utökning av verksamheter 

inte kunnat ske i den omfattning som varit möjligt enligt budget. 

Överskottet beror också på effekterna av förändrade arbetssätt och större 

fokus på uppföljning, bemanningsplanering och samplanering enligt 

tidigare beslutade resursprioriteringar. 

 

De verksamheter som har störst överskott är hemtjänst, LSS-boende, daglig 

verksamhet, övriga insatser samt administration och ledning.  

 Hemtjänst +13,4 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet 
beviljade timmar varit 72 % av budget och i jämförelse med samma 
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period 2020 har antalet beviljade timmar minskat med 18,7 %. 
Detta beror i huvudsak på det pågående arbetet med uppföljning på 
individnivå för att med rätt insats öka individens självständighet. 
Andra troliga anledningar till minskningen är att behovet av 
insatsen blivit lägre utifrån att tillkommande boendeplatser varit 
bättre överensstämmande med faktiskt behov och att personer 
blivit berättigade till assistans utifrån förändring i lagstiftning.  
 

 LSS-boende +7,6 mnkr. Överskottet beror på arbetet med 
bemanningsplanering och bättre nyttjande av resurstid samt 
samplanering mellan boendena. Det har också varit ett lägre 
vikariebehov då personal från daglig verksamhet arbetat inom 
boende då daglig verksamhet varit stängd. I det fall det funnits 
tomma platser på boendena har även bemanningen kunnat 
anpassats. 
 

 Inom daglig verksamheten +5,7 mnkr beror överskottet till stora 
delar på det budgettillskott som verksamheten fick från och med 
2020 men på grund av pandemin och på grund av brist på lokaler 
har verksamheten inte kunnat utökas i samma omfattning. Däremot 
har den tidigare utvecklingen med ökat överskott dämpats något då 
verksamheten nu börjat kommit i gång med utökningen. 
 

 Övriga insatser +4,2 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för 
ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner vilket troligtvis 
är en effekt av pandemin. 
 

 Administration/ledning +4,2 mnkr. Överskottet beror främst på 
vakanser och pågående rekryteringar. 

Som tidigare år är funktionshinderomsorgens största ekonomiska utmaning 

personlig assistans LSS. Till och med juli är det ett underskott på -15,4 mnkr 

vilket beror på ett mycket större behov av insatsen än budget. Både antalet 

individer (108 %) och antalet beviljade timmar (143 %) är större än budget. 

Arbete pågår med uppföljning av utförda och beviljade insatser och 

framtagande av nya rutiner kring redovisning och utbetalning av 

assistansersättningen.  
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Individ- och familjeomsorg 

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-14,9 mnkr) beror 

framför allt på barn- och ungdomsvården (-21,3 mnkr) där behov av 

konsultstödda familjehem (-17,8 mnkr) och av extern institutionsvård (-

16,6 mnkr) är fortsatt mycket större än budget. Vid jämförelse med samma 

period 2020 har antalet familjehemsplaceringar ökat med 6,7 % och antalet 

institutionsplaceringar ökat med 1,9 %. Samtidigt finns det överskott för 

traditionella familjehem (+5,9 mnkr) och för öppenvård (+6,5 mnkr) som 

tillsammans dämpar det totala underskottet för barn- och ungdomsvården. 

Arbete pågår med tidiga insatser, hemmaplanslösningar och regelbundna 

uppföljningar av alla placeringar.  

 

Inom vuxna missbruksvården beror underskottet (-3,0 mnkr) främst på att 

kostnaderna för extern öppenvård och extern öppenvårdsinsats med 

boende har ökat. I jämförelse med samma period 2020 har kostnaderna 

ökat med 147 %. Anledning till ökningen är att intern tolvstegsbehandling 

behövt minska antalet deltagare på grund av pandemin och restriktionerna 

och att det varit fler avbokningar på grund av sjukdom vilket inneburit att 

behovet av extern behandling ökat. Förutom det har kostnaderna för HVB-

placeringar också ökat med nästan 21 % i jämförelse med samma period 

2020. 

 

Ensamkommande barn 

Underskottet inom verksamheten för ensamkommande barn (-3,1 mnkr) 

beror i huvudsak på högre kostnader än budget. Det handlar om fler 

externa placeringar, högre bemanning i verksamheten och högre kostnader 

för städ och lokaler än vad budgeten tillåter. Intäkterna är också lägre än 

budget för 2021 vilket till största del beror på att det kommit färre 

ungdomar än prognostiserat men även på grund av att det tidigare 

beslutats om svenskt medborgarskap och skett familjeåterföreningar samt 

åldersuppskrivningar. Detta innebär att ersättningen upphör i samma 

stund som beslutet är taget medan omställning i verksamhet inte är möjlig 

med samma korta varsel.  

 

Åtgärder pågår ständigt för att anpassa kostnaderna till den ersättning som 

erhålls och sedan januari har kostnaderna minskat med 23 % men behov av 

översyn av hur strukturen på verksamheten ska se ut kan bli nödvändig då 
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det är svårt att minska mycket mer i befintlig verksamhet och ändå kunna 

behålla en ändamålsenlig verksamhet. 

 

Försörjningsstöd 

Försörjningsstödets resultat för perioden (-5,7 mnkr) förklaras av att 

antalet hushåll med behov av försörjningsstöd är högre än budget och det 

handlar om i snitt ca 96 fler hushåll per månad. Vid jämförelse med 2020 

har antalet hushåll ökat marginellt med 0,1 % medan utbetalt belopp ökat 

med 4,2 % och det har under året varit fler hushåll som har behov av mer 

långvarigt försörjningsstöd.  

 

Under 2020 ökade antalet hushåll under sommaren på grund av uteblivna 

jobb med anledning av pandemin. Däremot bedömdes inte ökningen bli 

lika stor denna sommar då det fanns mer jobb att söka. Vid uppföljning av 

antalet hushåll så var det en viss ökning under juni men som sedan i juli 

minskade igen till tidigare månaders nivåer. Däremot går det redan nu att 

se en viss påverkan av pandemin på försörjningsstödet då det funnits 

hushåll under perioden som haft behov av kompletterande 

försörjningsstöd då arbetsinkomsten inte varit tillräcklig på grund av 

minskade antal arbetstimmar eller på grund av färre arbetstillfällen. 

 

Årsprognos 

Årsprognosen är förbättrad till 13,5 mnkr med anledning av beviljat 

statsbidrag för merkostnader på grund av covid under december 2020 

samt utvecklingen inom funktionshinderomsorgen. I övrigt är det fortsatt 

svårt att bedöma prognos med anledning av pandemin och prognosen 

baseras som tidigare på överanställningar i verksamheterna, högre inköp 

av skyddsutrustning, tillfälligt nedstängda verksamheter, att 

uppstart/utökning av verksamheter försenats och utvecklingen inom barn- 

och ungdomsvården samt vuxna missbruksvården. 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden vill i enlighet med uppdrag 2021-06-23 § 161 få en presentation 

av identifierade konsekvenser och effekter av pandemin inom nämndens 

verksamheter och om det finns områden som behöver förstärkas eller 

förändras utifrån pandemins effekter. Förvaltningen avser att återkomma 

med presentationen på nästkommande nämnd. 
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Beslutsunderlag 

Ekonomirapport t o m juli 

Beredningsansvariga 

Madelaine Salomonsson, Ekonomichef 
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§ 196 
 

Diarienr: IFN-2021/00174 

Samverkansöverenskommelse mellan individ- och 

familjenämnden och Föräldraföreningen mot 

narkotika 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tecknar en fortsatt 

samverkansöverenskommelse med Föräldraföreningen mot narkotika. 

Ärendebeskrivning 

2019 tecknades den senaste och nu gällande 

samverkansöverenskommelsen mellan Umeå Kommun, individ- och 

familjenämnden (IFN) och Föräldraföreningen mot narkotika (FMN). Mål 

med samverkan var att kommunen ska kunna erbjuda ett brett stöd till 

anhöriga till personer med missbruk, erbjuda flera olika vägar till stöd samt 

att nyttja samhällets resurser på bästa sätt. FMN har följt sina åtaganden 

och personer i behov av stöd har fått stöd av verksamheterna som finns 

med i överenskommelsen. För att anhöriga till personer med missbruk 

även fortsatt ska kunna erbjudas ett brett stöd i olika former är förslaget 

att överenskommelsen förlängs. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till överenskommelse 

Beredningsansvariga 

Mats Omgren, enhetschef Beroendeenheten IFO 

Beslutet ska skickas till 
Mats Omgren  
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§ 197 
 

Diarienr: IFN-2021/00131 

Översyn av arvoderad anhörigvård 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner översynen av den arvoderade 

anhörigvården i Umeå kommun samt uppdrar till förvaltningen att arbeta 

vidare med översynens rekommendationer. 

Ärendebeskrivning 

I individ- och familjenämndens uppdragsplan för år 2021 ingår ett uppdrag 

initierat av förvaltningen att göra en översyn av den arvoderade 

anhörigvården i Umeå kommun.  

 

Mot bakgrund av vad som framkommit i översynen görs bedömningen att 

arvoderad anhörigvård fortsatt bör erbjudas i Umeå kommun. Ett antal 

rekommendationer för fortsatt kvalitetsutveckling av anhörigvården 

presenteras i översynen. Rekommendationerna handlar bland annat om att 

skapa rutiner för tätare enskild uppföljning med anhöriga och närstående, 

samt att utveckla rutiner för att förebygga och identifiera våld i nära 

relationer. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

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

Sellstedt (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att 

bifalla tjänsteskrivelsen. 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller Nordvalls (KD) yrkande. 

Beslutsunderlag 

Översyn av den arvoderade anhörigvården i Umeå kommun 

Beredningsansvariga 

Moa Olsson, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Utredning och bistånd funktionshinderomsorgen  
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§ 198 
 

Diarienr: IFN-2021/00014 

Sammanträdestider 2022 

Beslut 

Individ- och familjenämnden sammanträder följande datum och tider 

under 2022: 

 

 

Arbetsutskott 

Tid: 8.30 - 12.00 

 

 

IFO-utskott 

Tid: 08.30/13.15, 

starttiden är 

preliminär och kan 

komma att ändras vid 

behov 

 

Nämndsammanträde 

Tid: 8.30 - 15.00 

 

 

 

 

12 januari 

 

 

7 januari (fre) 

 

12 januari 

 

19 januari 

 

 

 

 

26 januari 

 

 

 

 

 

9 februari 

 

 

2 februari 

 

9 februari 

 

16 februari 

 

 

 

 

23 februari 

 

 

 

 

 

9 mars 

 

 

2 mars 

 

9 mars 

 

 

 

 

23 mars 
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16 mars 

 

30 mars 

 

 

6 april 

 

 

6 april 

 

13 april 

 

20 april 

 

 

27 april 

 

 

 

11 maj 

 

4 maj 

 

11 maj 

 

18 maj 

 

 

 

 

25 maj 

 

 

 

8 juni 

 

 

1 juni 

 

8 juni 

 

15 juni 

 

29 juni 

 

 

 

 

22 juni 

 

 6 juli 

 

20 juli 

 

 

 

 

10 augusti 

 

 

 

3 augusti 

 

10 augusti 

 

17 augusti 

 

 

 

 

24 augusti 
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31 augusti 

 

7 september 

 

7 september 

 

14 september 

 

28 september 

 

 

21 september 

 

 

5 oktober 

 

5 oktober 

 

12 oktober 

 

26 oktober 

 

 

19 oktober 

 

 

2 november 

 

 

2 november 

 

9 november 

 

23 november 

 

30 november 

 

 

16 november 

 

 

  Konstituerande 

sammanträde 

1 dec (torsdag) 

 

7 dec 

 

 

7 december 

 

14 december 

 

20 december (tisdag) 

 

 

21 dec 

 

 



Sida 18 av 28 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2021-08-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 Studiebesöksdag 16 maj (måndag) 

 Nämndens strategidagar 6-7 oktober (torsdag-fredag) 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

Rose-Marie Lång Bäckström, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare 

Berörda tjänstepersoner 

Robert Rösth 

IVO   
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§ 199 
 

Diarienr: IFN-2020/00147 

Uppföljning av Strategi för att minska andelen 

familjehem i privat regi 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Åsa Marklund, enhetschef, redovisar en uppföljning utifrån Strategin för att 

minska andelen familjehem i privat regi. Nämnden får en genomgång av de 

aktiviteter som pågår, exempelvis för att stärka familjehemmens 

kompetens, men även aktuell statistik över antal familjehem och antal 

placeringar. 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsen.  

Nämnden enas även om ett medskick till förvaltningen - att återkomma i 

slutet av 2021 med en uppföljning av arbetet inklusive en fördjupning 

gällande utbildningsinsatser, sammanbrott och utvecklingen av externa 

placeringar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 237  

Uppföljning 

Beredningsansvariga 

Åsa Marklund, enhetschef 

Beslutet ska skickas till 
Åsa Marklund   
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§ 200 
 

Diarienr: IFN-2020/00243 

Uppföljning utifrån tidigare granskning av rutiner 

för placering i familjehem 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef, ger nämnden en uppföljning 

utifrån tidigare granskning av rutiner för placering i familjehem. Nämnden 

beslutade 2021-04-28 § 87 att följa upp ärendet varje månad utifrån 

granskningens resultat och rekommendationer. Nämnden får en 

uppföljning utifrån arbetet med att kvalitetssäkra rutiner, uppföljning av 

upphandlade familjehem, säkerställa riktlinjer för uppföljning och system 

för egenkontroll i ärenden. 
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§ 201 
 

Diarienr: IFN-2020/00255  

Uppföljning av åtgärder för att undvika ej 

verkställda beslut 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.  

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med 

en ny uppföljning av arbetet i mars 2022. 

Ärendebeskrivning 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef, ger en uppföljning av arbetet 

med åtgärder för att undvika ej verkställda beslut. Nämnden uppdrog 

2021-03-24 § 65 till förvaltningen att återkomma med en uppföljning av 

arbetet till sammanträdet i augusti. Nämnden får information om arbetet 

med att följa upp beslut och säkerställa att all rapportering är 

dokumenterad, arbetet med organisation, roller och rutiner för arbetet 

samt insatser för att rekrytera fler kontaktpersoner och ledsagare. 
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§ 202 
 

Diarienr: IFN-2021/00198  

Information om riktlinjer för sociala kontrakt 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Kristina Larsson, processledare, informerar om arbetet med att revidera 

riktlinjerna för sociala kontrakt från 2016. Förvaltningen avser återkomma 

med ett färdigt beslutsunderlag till nästkommande arbetsutskott och 

nämnd i september. Nämnden får information om de förändringar som 

föreslås och ger sina synpunkter på förslaget.  
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§ 203 
 

Diarienr: IFN-2021/00013 

Uppföljning utifrån fallet "lilla hjärtat" 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden informerades i februari 2021 om Inspektionen 

för vård och omsorgs (IVO:s) beslut efter deras tillsyn av ärendet ”Lilla 

hjärtat”. I beslutet framförde IVO kritik mot handläggningen av ärendet och 

uppmanade andra kommuner att uppdatera sina rutiner kring placering av 

barn. Individ- och familjenämnden önskar en ytterligare uppföljning av hur 

arbetet med revidering av rutiner fortskrider. 

Nämndens beslutsordning 

Förvaltningen framför att översynen av rutinerna är klar, därmed 

slutredovisas uppdraget vid dagens sammanträde. Ordförande finner att 

nämnden bifaller tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning augusti 2021 

Beredningsansvariga 

Christina Halleröd, social ansvarig samordnare 

Camilla Thunell, bitr. verksamhetschef 

 

Beslutet ska skickas till 

Christina Halleröd 

Camilla Thunell 
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§ 204 
 

Diarienr: IFN-2021/00011 

Återkoppling från kurser och konferenser 
Inget att rapportera. 
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§ 205 
 

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. Nämnden får bland annat information om nuläget utifrån 

spridningen av coronaviruset och en uppföljning av hur sommaren varit i 

verksamheterna.  
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§ 206 
 

Diarienr: IFN-2021/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

augusti 

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 2021-08-11 
§ 106 Kurser och konferenser augusti 

 

Ordförande 

Beslut om yttrande över remiss - Ansökan om serveringstillstånd - Obbola 

Bar & grill 2021-3326, 2021-08-11 (IFN-2021/00030-3) 

Övriga beslut 

Delegerade beslut för 2021-06-01 t o m 2021-07-31 inom lagområdena SoL, 

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

beslut 2021-06-23. 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Tillägg till avtal för träffpunktsverksamhet mellan Umeå kommun och 

Personalkooperativet Kärngården (dnr IFN-2021/00186-1) 

 

Personuppgiftsbiträdesavtal Hello Future AB - Personuppgiftsbiträdesavtal 

om invånardialog projekt god och nära vård (dnr IFN-2021/00184-1) 
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Presidiets svar på frågor från Intressegruppen anhöriga till personer inom 

LSS personkrets 2021-06-17 (dnr IFN-2021/00036-113) 

 

Protokollsutdrag personalnämnden 2021-06-08 § 25 Riktlinjer för 

omställning (dnr IFN-2021/00177-1, -2) 

 

Protokollsutdrag Umeå kommunfullmäktige 2021-05-31 § 120 Svar på 

remiss: Rekommendation till beslut om systemledning och framtidsbild för 

Nära vård 2030 i Västerbotten (dnr IFN-2021/00138-2) 

 

Protokollsutdrag Umeå kommunfullmäktige 2021-06-21 § 138 Budget 2022 

och plan 2023-2025, mål och direktiv till nämnderna samt investeringsplan 

2022-2025 (dnr IFN-2021/00001-6) 

 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-

06-15 § 222 Utvecklingsanslag för digitalisering och digitaliseringsreserv - 

Omgång 2 (dnr IFN-2021/00108-9) 

 

Samråd vård och omsorg - Protokoll Samråd vård och omsorg (dnr IFN-

2021/00167-3, -5, -7, -9) 

 

Socialstyrelsen -Beslut om statsbidrag till regioner och kommuner 2020 

(omgång 3) för att ekonomiskt stödja verksamheter inom 

hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av 

sjukdomen covid-19, 2021-06-23 (dnr IFN-2021/00161-21) 
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§ 225 

Mentimeter 
Nämnden genomför en mentimeterundersökning. 
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