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Plats:

KS mötesrum och digitalt möte

Beslutande:

Övriga deltagare:

Andreas Lundgren (S), ordförande
Björn Kjellsson (L), vice ordförande
Marikk Henriksson (S)
Leif Berglund (S)
Mehrana Bassami (S)
Igor Jonsson (M)
Andreas Sellstedt (V)
Linda Lotare (V)
Gunnel Lagerkvist (C)
Alice Nikmanesh (MP)
Birgitta Nordvall (KD)
Se sidan två

Utses att justera:

Björn Kjellsson (L), omedelbar justering

Sekreterare:

§ 70
Emil Fridolfsdahl

Ordförande:
Andreas Lundgren (S)
Justerare:
Björn Kjellsson (L)
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BEVIS
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag
Organ:
Sammanträdesdatum:

Individ- och familjenämnden
2021-03-24

Anslaget har satts upp:

2021-03-25

Anslaget tas ner:
Förvaringsplats:

2021-04-16
Skolgatan 31 A, Stadshuset

Underskrift:
Emil Fridolfsdahl

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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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)
Hanna Lundin-Jernberg (L)
Tjänstepersoner
Karolina Lundqvist, socialdirektör
Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare
Maria Hedin, kommunikatör
Emil Forsberg, digitaliseringschef
Monica Wahlström, verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg
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§ 70
Diarienr: IFN-2021/00108

Ansökan om medel ur utvecklingsanslag för
digitalisering och digitaliseringsreserv
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna ansökan om medel
gällande utvecklingsanslag och Digitaliseringsreserv enligt tjänsteskrivelsen
för fortsatt kommungemensam beredning.
Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Socialtjänsten inom Umeå kommun har i uppdrag att tillgodose att
invånarna har tillgång till ett gott stöd avseende sitt behov av vård och
omsorg. För att utföra och underlätta det dagliga arbetet med
verksamhetsprocesserna används systemstöd. Systemstöden innefattar
hela kedjan från invånares ansökan, myndighetsutövning, verkställande av
beslut, dokumentation av insatser och åtgärder, planering av insatser och
genomförande till uppföljning. Systemstöden har en stor andel användare,
interna och externa, inom flera olika yrkesroller och utgör för många av
dessa det primära systemstödet i det vardagliga arbetet.
Umeå kommuns verksamheter inom Stöd och Omsorg och Äldreomsorg,
har stora behov som kan mötas av nya verksamhetssystem i form av
processtöd och planeringsverktyg. Ett modernt processtöd är en
grundförutsättning för verksamhetens möjlighet att digitalisera och kan ge
goda effekter på både ekonomi och arbetsmiljö. Ett planeringsverktyg
möjliggör kvalitetssäkring och kan medföra förbättrad arbetsmiljö och
effektiviseringar med hjälp av en exempelvis mobilitet och automatiserad
planering.
En förstudie har genomförts och presenterar rekommendationer bland
annat vad gäller upphandling av systemstöd och en rad andra
lösningsförslag och nödvändiga åtgärder för ett framgångsrikt framtida
systemnyttjande. Arbete med anskaffning av nytt processtöd och
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planeringsverktyg är Umeå kommuns högst prioriterade IT-relaterade
projekt.
Ett upphandlingsprojekt är nyligen påbörjat med fokus på såväl anskaffning
via upphandling som förberedelse och planering av olika förutsättningar för
ett införande. Arbetet är resurskrävenade och nuvarande resurser inom
projektet är begränsade. Med utökade resurser förbättras möjligheterna
att säkerställa god kvalitet i arbetet samt optimera förutsättningarna för
att uppnå projektets effektmål.

Beslutsunderlag
Ansökningsblankett utvecklingsanslag digitalisering och
digitaliseringsreserv
Processtöd nyttoanalys IT-upphandlingsmodellen
Planeringsverktyg nyttoanalys IT- upphandlingsmodellen

Beredningsansvariga
Emil Forsberg, digitaliseringschef
Beslutet ska skickas till
Emil Forsberg, digitaliseringschef
Kommunstyrelsen

Nämndens beslutsordning
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut,
samt att nämnden beslutar om att paragrafen justeras omedelbart.
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