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Tid:
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Beslutande:

Övriga deltagare:

Andreas Lundgren (S), ordförande
Björn Kjellsson (L), vice ordförande
Johan Lindbom (S), tjg. ers. för Marikk Henriksson (S), via
länk
Leif Berglund (S), via länk
Mehrana Bassami (S) §§ 204-222, via länk
Gisela Lindmark Eriksson (S), tjg. ers. för Mehrana Bassami
(S) §§ 223-225, via länk
Igor Jonsson (M), via länk
Andreas Sellstedt (V) §§ 204-212, via länk
Ahmed Hersi (V), tjg. ers. för Andreas Sellstedt (V) §§ 213225, via länk
Linda Lotare (V) §§ 204-207, 209-225, via länk
Ahmed Hersi (V), tjg. ers. för Linda Lotare § 208, via länk
Gunnel Lagerkvist (C), via länk
Alice Nikmanesh (MP), via länk
Birgitta Nordvall (KD), via länk
Se sidan två

Utses att justera:

Björn Kjellsson (L), onsdag 25 november 2020, kl. 13.15

Sekreterare:

§§ 204-225
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare

Ordförande:
Andreas Lundgren (S)
Justerare:
Björn Kjellsson (L)
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Anslaget har satts upp:
Anslaget tas ner:
Förvaringsplats:

Individ- och familjenämnden
2020-11-18
2020-11-26
2020-12-18
Stadshuset, Skolgatan 31A

Underskrift:
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Utdraget bestyrks:

Sida 3 av 49

Umeå kommun
Individ- och familjenämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Gisela Lindmark Eriksson (S) §§ 204-222
Rita Poromaa (S)
Alireza Mosahafi (M)
Ahmed Hersi (V) §§ 204-207, 209-212
Malin Forss (C) §§ 204-212
Hanna Lundin-Jernberg (L)
Tjänstepersoner
Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator/chef processtöd och
kommunikation
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef §§ 204-208, 213-223
Malin Björkman, verksamhetschef §§ 204-219
Monica Wahlström, verksamhetschef §§ 204-223
Madelaine Salomonsson, ekonomichef §§ 204-208
Mona Kårebrand Åberg, personalchef §§ 204-208
Anna Karlander, chef för enheten för stöd och utveckling §§ 204-214
Maria Hedin, kommunikatör §§ 204-224
Lena Bolin, utredare §§ 210-212
Camilla Nilsson, utredare § 213
Erica Bålfors Birgersson, processledare § 215
Åsa Marklund, enhetschef § 215
Annette Forsberg, enhetschef § 215
Linda Hörnsten, enhetschef § 215
Pia Wangbergh, bitr. upphandlingschef §§ 215-216
Camilla Thunell, bitr. verksamhetschef § 218
Maria Sydlén, jurist § 222
Eric Lindström, dataskyddsombud § 222
Övriga
Socionomstudent §§ 204-223
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§ 204

Godkännande av dagordning
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning.

Ärendebeskrivning
Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras.

Justerares sign:
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§ 205

Anmälan av jäv
Beslut
Individ- och familjenämnden noterar att ingen person är jävig.

Ärendebeskrivning
En jävig person får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara
vid nämndens behandling av ärendet.

Justerares sign:
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§ 206
Diarienr: IFN-2020/00003

Ekonomirapport t o m oktober och det ekonomiska
läget utifrån åtgärder för budget i balans
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten.
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta följa
upp frågan om antal personer som frånsagt sig stöd och då särskilt
ledsagning, samt orsaker till detta. Förvaltningen uppdras att återkomma
till nämndens sammanträde i januari 2021 med en avslutande uppföljning
av ärendet.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+4,9 mnkr) förklaras av
funktionshinderomsorg (+28,5 mnkr), gemensamma kostnader (+9,5 mnkr),
ensamkommande barn (-3,6 mnkr), försörjningsstöd (-6,7 mnkr) samt
individ- och familjeomsorg (-22,9 mnkr).
Individ- och familjenämndens nettokostnader (1 126,8mnkr) har ökat med
6,0 % (63,9 mnkr) i jämförelse med 2019. För att ha en budget i balans
kunde nettokostnaderna öka med 68,8 mnkr vilket innebär en
budgetavvikelse på +4,9 mnkr. En anledning till det är att för 2020 har flera
verksamheter fått budgettillskott utifrån befolkningstillväxt som till
exempel budget för utökning av antal LSS-boenden och daglig verksamhet
och där uppstart pågår eller inte kommit igång som planerat under
perioden. Förutom det så är det också verksamheter som tillfälligt varit
nedstängda eller som inte gått för full drift under året med anledning av
pandemin. En ytterligare orsak till den lägre nettokostnadsutvecklingen är
att nämnden erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader under april-oktober
med 10,1 mnkr. Under samma period har det varit ca 1,8 mnkr mer i
sjuklönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter i jämförelse med januarimars. Vilket innebär att det ger en positiv påverkan på nettokostnaderna

Justerares sign:
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med nästan 8,3 mnkr för hela nämnden och främst inom
funktionshinderomsorgen.
Till och med oktober var det ca 14,7 mnkr bokfört som merkostnader till
följd av pandemin på hela nämnden. Av detta var ca 3,6 mnkr på grund av
inköp av skyddsutrustning samt 11,1 mnkr på grund av ökade
personalkostnader. Ökade personalkostnader handlar främst om
överanställningar för att säkra bemanningen. Under augusti genomfördes
den första återsökningen till Socialstyrelsen för merkostnader på grund av
pandemin. Återsökningen motsvarade 10,3 mnkr och beslut om ersättning
väntas komma i slutet av november. Socialstyrelsen har ändå informerat
om att ersättningen kan bli allt mellan 45,7 % och 91,4 % av godkända
kostnader beroende på beslut om höständringsbudgeten. I och med detta
görs en försiktig bedömning i prognosen att ca 50 % (5,0 mnkr) av det
återsökta beloppet kommer att beviljas. En ytterligare återsökning kommer
att vara möjlig att göra senast 30 november och där beslut om ersättning
väntas komma i februari 2021.
Gemensamma kostnader
Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på
+9,5 mnkr. Orsakerna till överskottet är kvarstående volymmedel för ett
LSS-boende (+3,9 mnkr), att uppstart av verksamheter pågått under året
som tex Bemanningscentrum (+1,6 mnkr) samt att det funnits vakanta
tjänster under året (+2,7 mnkr).
Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för
perioden till 40,5 tkr. Det avser ett beslut om kontaktperson LSS och ett
beslut om avlösarservice.
Funktionshinderomsorg
Inom funktionshinderomsorgen beror överskottet (+28,5 mnkr) på nästan
alla verksamheter och generellt sett handlar det främst om pandemins
påverkan på verksamhetsområdet i form av minskat inflöde, tillfälligt
nedstängda verksamheter, sjuklönebidrag och att uppstart/utökning av
verksamheter inte blivit av i samma takt som budget tillkommit.
 LSS-boende +13,3 mnkr. Överskottet beror på att verksamheten
fått ett budgettillskott från och med 1/1 2020 för nya boenden där
Justerares sign:
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uppstart pågått eller inte kommit igång ännu. Av överskottet så
motsvarar det 7,5 mnkr. Verksamheten har också erhållit statlig
ersättning för sjuklönekostnader och som bidrar till överskottet
med nästan 4,5 mnkr.

Justerares sign:



Administration och ledning +8,3 mnkr. Överskottet beror främst på
att det under perioden funnits vakanta tjänster inom bland annat
enhetschefer och verksamhetschefer men där rekrytering pågår och
som beräknas vara klart under hösten (+4,0 mnkr). Överskottet
beror också på att det finns kvar budget från 2020 års lönerevision
gällande månaderna januari-april. Det kommer att budgeteras ut till
respektive enhet och arbetsgrupp från och med 2021 då det blir
helårseffekt på lönehöjningen (+2,9 mnkr).



Personlig assistans SFB +7,0 mnkr. Överskottet beror på att det är
ungefär 24 brukare mindre i relation till budget vad gäller att betala
för de första 20 timmarna. Det är också en minskning i relation till
samma period 2019 med ungefär 13 brukare (-6,8 %). I övrigt
kämpar verksamheten med att få schablonersättningen från
Försäkringskassan att räcka till utifrån att det inte täcker faktiska
personalkostnader. Ett exempel på det är införandet av systemet
Medvind. Ett system som nu är helt implementerat i verksamheten
och som förenklar kontrollen på ekonomin samt kontrollen på antal
beslutade timmar i relation till antal utförda timmar. Verksamheten
har också tillsammans med jurist arbetat intensivt med att få till nya
bedömningar av Försäkringskassan vilket inneburit att i vissa fall har
nya beslut tagits och mer ersättning utbetalats. Under perioden
handlar det om ca 1,0 mnkr av det totala överskottet.



Hemtjänst +10,5 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet
beviljade timmar inom hemtjänsten är lägre än budget, 84 %. I
jämförelse med samma period 2019 har antalet beviljade timmar
minskat med 14 %. Detta beror främst på lägre behov av insatsen
med anledning av att tillkommande boendeplatser stämmer bättre
överens med faktiskt behov och på det pågående arbetet med
uppföljning på individnivå. Men det kan också bero på att personer
valt att pausa, avsäga sig eller minska sina insatser med anledning
av pandemin eller valt att minska sina insatser på grund av
avgiftshöjningen.



Korttidsvistelse och fritidsverksamhet +7,9 mnkr. Överskottet beror
på att verksamheten fick från och med 2020 ett budgettillskott för
Utdraget bestyrks:

Sida 9 av 49

Umeå kommun
Individ- och familjenämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

utökning av verksamhet som inte kunnat verkställas ännu på grund
av pandemin. Överskottet beror också på ett lägre inflöde och lägre
beläggning inom korttidsverksamheten med anledning av pandemin
och på att verksamheten arbetat med en mer resurseffektiv
bemanningsplanering.


Inom daglig verksamheten beror överskottet +6,5 mnkr till stora
delar på det budgettillskott (+4,5 mnkr) som verksamheten fick från
och med 2020. På grund av pandemin men även på grund av brist
på lokaler har verksamheten inte kunnat utökas trots
budgettillskottet. Överskottet beror också på att verksamheten
tillfälligt varit stängd och på den statliga ersättningen för sjuklönekostnaderna.



Som tidigare är funktionshinderomsorgens största ekonomiska
utmaning personlig assistans LSS. Till och med oktober är det ett
underskott på -25,9 mnkr vilket beror på större behov av insatsen
än budget. Både antalet individer och antalet beviljade timmar är
större än budget. I jämförelse med samma period 2019 har
däremot antal ärenden minskat med 5,4 %.

Individ- och familjeomsorg
Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-22,9 mnkr) beror på
barn- och ungdomsvården där behov av konsultstödda familjehem och av
extern institutionsvård är fortsatt mycket större än budget. Kostnaderna
för vuxna missbruksvård fortsätter att vara lägre än budget på samma sätt
som under 2019.
Vad gäller konsultstödda 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 1 868 dygn per månad och 63 individer som varit placerade.
Både antal individer och antal dygn är således mer än dubbelt så många i
relation till budgeten. Skillnaden mellan antal dygn i budget och antal
faktiska dygn ger för perioden ett underskott för den konsultstödda
familjehemsvården med ca -25 mnkr. Vid jämförelse med samma period
2019 har dock antalet individer minskat med 1,4 % och antalet dygn
minskat med 2,4 %.

Justerares sign:
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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 oktober har det i snitt varit 1 512 dygn och ca
52 individer per månad. Skillnaden mellan antal dygn i budget och antal
faktiska dygn ger för perioden ett underskott för den externa
institutionsvården med ca -26 mnkr. Skillnaden mot konsultstödda
familjehem är att antalet placerade individer ökat med ca 42 % och antalet
dygn med ungefär 49 % i jämförelse med samma period 2019.
Under perioden har det också varit ett ökat inflöde inom barn och unga i
kombination med att det varit svårare att avsluta pågående placeringar.
Arbetet fortsätter med tidiga insatser, hemmaplanslösningar och
regelbundna uppföljningar av alla placeringar. Prognosen på -25,0 mnkr
kvarstår sedan tidigare.
Ensamkommande barn
Verksamheten för ensamkommande barn har ett underskott på -3,6 mnkr
till och med oktober. Anledningen till underskottet beror på att
kostnadsnivån inte fullt ut är anpassad till de intäktsnivåer som
verksamheten erhåller. Det beror främst på att vissa externa placeringar
inte går att återsöka kostnaderna för från Migrationsverket då det inte är
en LVU eller LVU-liknande placering samt att det finns ungdomar i
verksamheten som har svenskt medborgarskap vilket innebär att även
dessa kostnader inte går att återsöka.
Det beror också på att det har kommit färre ungdomar än vad som först var
prognostiserat, detta mycket med anledning av pandemin, och
verksamheten har därför fått lov att försöka ställa om kostnadsnivån
mycket snabbare än vad som först bedömdes behövde genomföras. Detta
sker till exempel genom ytterligare översyn av bemanningen. Samtidigt förs
en dialog med Migrationsverket och kranskommunerna om möjligheten att
ta emot fler ungdomar. Årsprognosen kvarstår därmed på -4,0 mnkr.
Försörjningsstöd
Försörjningsstödets resultat för perioden (-6,7 mnkr) förklaras av att
antalet hushåll med behov av försörjningsstöd är högre än budget. Antalet
hushåll ökade under sommaren vilket till stor del berodde på pandemin
Justerares sign:
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och på ungdomar vars planerade sommarjobb inte blev av. Bedömningen
var då att ökningen troligtvis skulle hålla i sig under hösten men för
september och oktober har däremot ökningen uteblivit och antalet hushåll
har i stället minskat till ungefär samma nivåer som innan sommaren. Då
fortsatt utveckling under hösten är mycket svårbedömd kvarstår
årsprognosen på -10,0 mnkr.
Årsprognos
Årsprognosen för 2020 är förbättrad till +11,0 mnkr. Prognosen beror som
tidigare främst på kvarstående budget för tillkommande verksamheter,
minskat inflöde, tillfälligt nedstängda verksamheter på grund av pandemin,
sjuklönebidrag samt på återsökningen till Socialstyrelsen för merkostnader
på grund av Covid-19.

Nämndens beslutsordning
Individ- och familjenämnden uppdrog 2020-08-26 § 132 till förvaltningen
att återkomma till sammanträdet i oktober med en uppföljning av antal
personer som frånsagt sig stöd, orsakerna till detta och ge svar på om
åtgärder behöver vidtas för att säkerställa enskildas stöd. Särskilt fokus ska
ges till uppföljning av beslut om ledsagning.
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef, ger nämnden en uppföljning
och redovisar att det har skett en ökning av antalet insatser som sägs upp
under 2020. Förvaltningen kommer att vidta åtgärder för att följa upp
varför insatserna sägs upp samt följa utvecklingen, särskilt gällande
ledsagning. Förslaget är att nämnden får en ny återkoppling efter årets
slut.
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen.
Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att fortsätta följa upp
frågan om antal personer som frånsagt sig stöd och då särskilt ledsagning,
samt orsaker till detta. Förvaltningen uppdras att återkomma till nämndens
sammanträde i januari 2021 med en avslutande uppföljning av ärendet.

Justerares sign:
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Beslutsunderlag
Ekonomirapport t o m oktober

Beredningsansvariga
Madelaine Salomonsson, Ekonomichef
Beslutet ska skickas till
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef

Justerares sign:
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§ 207
Diarienr: IFN-2020/00255

Åtgärder för att undvika ej verkställda beslut
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner informationen och beskrivningen
av vilka åtgärder som vidtas för att undvika ej verkställda beslut.
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med
en uppföljning vid nämndens sammanträde i mars 2021 samt att
återkomma med en större uppföljning av arbetet i maj 2021.

Ärendebeskrivning
Individ- och familjenämnden uppdrog till förvaltningen att återkomma med
en redovisning av genomförda åtgärder, nulägesrapport samt en tidsatt
plan för hur antalet icke verkställda beslut ska minska så att nämnden lever
upp till sin skyldighet att verkställa beslut i tid. I detta arbete ska särskild
vikt ges åt att minska väntetid för insatsen kontaktperson.
Ej verkställda beslut LSS och SOL
Enligt 28 f§ LSS och enligt 16 kap.6f§ SoL ska socialtjänsten varje kvartal
rapportera till IVO de gynnande biståndsbeslut (LSS 9§ och SoL 4 kap. 1§)
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Det gäller de
biståndsbeslut som verkställts men där avbrott skett, och de som ej
verkställts inom tre månader från avbrottsdatum. Detta innebär också att
alla beslut som verkställts senare än efter tre månader från
verkställighet/avbrott ska rapporteras även om de vid själva
rapporteringstillfället är verkställda. Varje kvartal rapporterar nämnden till
IVO gällande beslut, LSS samt SoL, som ej verkställts inom skälig tid eller
där avbrott uppgår till mer än 3 månader.
Myndighetsutövning har att ansvara för att beslut följs upp och om beslut
ej verkställs och fortsatt behov av insats föreligger; ta reda på om den
enskildes behov helt/till viss del tillgodoses på annat sätt i väntan på att
aktuellt beslut verkställs.
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Verkställighet har ansvar för att planera verksamheten så att beviljad
insats kan verkställas inom skälig tid. Dokumentation ska visa på vem och
när uppdraget togs emot, planering av genomförandet, den enskildes
inställning och när insatsen verkställs.
Att följa upp insatser, svårigheter med att matcha uppdrag och rekrytera
kontaktpersoner är några av de problem som är anledningen till
fördröjning med att verkställa beslut om insats. Det uppstår en väntan då
behovet av uppdragstagare är större än de som kan rekryteras.
Aktuella insatser för att komma till rätta med fördröjning med att
verkställa, har planerats och i delar påbörjats.
 Det berör områden som tydligt mål med insatsen, uppföljning av
insats samt upprättande av genomförandeplan.
 Utveckla formerna för att rekrytera och matcha uppdragstagare
med brukare på ett mera samordnat och offensivt sätt.
 Anpassa roller, arbetssätt och organisering för att bättre samordna
och uppnå målen med förbättringsarbetet.
Mål med aktiviteterna är:
 Att målet med insatsen ska leda till självständighet.
 Att det är rätt insats som verkställs vid rätt tidpunkt.
 Att målet med insatsen är tydligt och uppföljningsbart.
 Att insatsen utförs resurseffektivt och med god kvalitet.
 Andelen icke verkställda beslut ska minska.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar att nämnden uppdrar till förvaltningen att
återkomma med en uppföljning vid nämndens sammanträde i mars 2021
samt att återkomma med en större uppföljning av arbetet i maj 2021.
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen samt Lundgrens
(S) yrkande.

Beslutsunderlag
Insatser för att undvika ej verkställda beslut
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Beredningsansvariga
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef
Karolina Lundqvist, socialdirektör
Beslutet ska skickas till
Viviann Dannelöv Nilsson
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§ 208
Diarienr: IFN-2020/00001

Uppdragsplan och budget 2021
Beslut
Individ- och familjenämnden fastställer uppdragsplan och budget för 2021
med nämndens tillägg.
Jäv
Linda Lotare (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Reservationer
Björn Kjellsson (L), Igor Jonsson (M), Andreas Sellstedt (V) och Gunnel
Lagerkvist (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Birgitta Nordvall (KD) reserverar sig mot beslutet med följande
motiveringar:
”Yrkande under rubriken våld och samhällsproblem.
KD anser att det är viktigt att särskilja våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld. Därför yrkade vi på ändring i texten första stycket sid
9. Bland dem har socialtjänsten ett särskilt ansvar för de som utsatts för
våld i nära relation. Vårt yrkande: och hedersrelaterat våld.”
”Yrkande att familjerådgivning i kommunen upphandlas för att öka
tillgängligheten till stöd. Kristdemokraterna vill att familjer som söker stöd i
sin relation ska kunna få samtalsstöd utan lång väntetid. Därför vill vi öka
antalet familjerådgivare genom att kommunen upphandlar stödet för att
öka tillgängligheten. När det inte fungerar I familjen, ska det vara lätt att få
kontakt. KD ser familjerådgivning som en viktig förebyggande verksamhet.”

Ärendebeskrivning
I uppdragsplanen ger nämnden förvaltningen uppdrag och beskriver vad
verksamheterna ska göra under kommande period. Nämnderna formulerar
uppdrag för verksamheten beroende på beslutade mål och tilldelade
resurser.
Nämndens budget utgår från kommunfullmäktiges beslut om nämndernas
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ekonomiska ramar och fastställer verksamheternas resurser för kommande
år. Utöver detta beskriver budgeten särskilda satsningar som nämnden gör
under året. Förvaltningen föreslår att individ- och familjenämnden
fastställer uppdragsplan och budget för 2021.

Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet enas om att ärendet går utan eget yttrande till nämnd.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Birgitta Nordvall (KD) yrkar:
1. ”Ändra i texten sid 9 första stycket andra raden. Våld i nära relation
och hedersrelaterat våld.
2. Nytt uppdrag: Att familjerådgivningen i kommunen upphandlas för
att öka tillgängligheten.”
Alice Nikmanesh (MP) ”Miljöpartiet de Gröna yrkar på följande:
Att det tas fram en ytterligare övergripande plan:
- Handlingsplan klimatneutralt Umeå 2040. Nämnden har tagit initiativ till
att påbörja arbetet med en handlingsplan gällande fullmäktiges mål
”klimatneutralt Umeå 2040”.”
Andreas Sellstedt (V) –
1. ”Vänsterpartiet yrkar att ge i uppdrag att utöka antalet
studietimmar på betald arbetstid från 8 till 20 timmar per vecka för
tillsvidareanställd personal i funktionshinderomsorgen vid studier
till undersköterskenivå.”
2. Yrkar att pågående arbete med att ta fram förslag till ett idéburet
offentligt partnerskap mellan individ- och familjenämnden och
kvinno- och tjejjouren i Umeå läggs till under pågående arbeten i
uppdragsplanen.
Björn Kjellsson (L) och Igor Jonsson (M) yrkar bifall till Nordvalls (KD)
yrkande 2.
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Gunnel Lagerkvist (C) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen samt till Nordvalls
(KD) yrkande 1 och 2.
Andreas Lundgren (S) yrkar:
1. Avslag på Nordvalls (KD) yrkande 1 och 2.
2. Avslag på Sellstedts (V) yrkande 1.
3. Bifall till Sellstedts (V) yrkande 2.
4. Bifall till Nikmaneshs (MP) yrkande med ändringen att skriva att
arbetet utifrån målet klimatneutralt Umeå 2040 ska starta så snart
nämnden får instruktioner för arbetet.
Alice Nikmanesh (MP) yrkar avslag på Nordvalls (KD) yrkande 1.
Propositionsordning
Ordförande ställer bifall mot avslag på Nordvalls (KD) m.fl. yrkande 1 och
finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer bifall mot avslag på Nordvalls (KD) m.fl. yrkande 2 och
finner att nämnden avslår yrkandet. Votering begärs
Voteringsproposition
Ja-röst för avslag på Nordvalls (KD) m.fl. yrkande 2.
Nej-röst för bifall till Nordvalls (KD) m.fl. yrkande 2.
Vid omröstning avges 7 ja-röster och 4 nej-röster enligt bifogad
voteringslista. Nämnden har därmed beslutat att avslå Nordvalls (KD) m.fl.
yrkande 2.
Voteringslista
Ledamöter

Närvarande

Ja

Ordf. Andreas Lundgren (S)
Ers:

X

X

V. ordf. Björn Kjellsson (L)
Ers:

X

Marikk Henriksson (S)
Ers: Johan Lindbom (S)
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Nej

Avstår

X
X

X

Utdraget bestyrks:

Sida 19 av 49

Umeå kommun
Individ- och familjenämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

Leif Berglund (S)
Ers:

X

X

Mehrana Bassami (S)
Ers:

X

X

Igor Jonsson (M)
Ers:

X

Andreas Sellstedt (V)
Ers:

X

X

X

X

Linda Lotare (V)
Ers: Ahmed Hersi (V)
Gunnel Lagerkvist (C)
Ers:

X

Alice Nikmanesh (MP)
Ers:

X

Birgitta Nordvall (KD)
Ers:

X

X

X
X
X

Ordförande ställer bifall mot avslag på Nikmaneshs (MP) yrkande med
Lundgrens (S) ändring och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer bifall mot avslag på Sellstedts (V) yrkande 1 och finner
att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer bifall mot avslag på Sellstedts (V) yrkande 2 och finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande finner att nämnden fastställer uppdragsplan och budget för
2021.
Nämnden har därmed beslutat att fastställa uppdragsplan och budget för
2021 med följande tillägg till uppdragsplanen:
- skriva att arbetet utifrån målet klimatneutralt Umeå 2040 ska starta
så snart nämnden får instruktioner för arbetet.
- pågående arbete med att ta fram förslag till ett idéburet offentligt
partnerskap mellan individ- och familjenämnden och kvinno- och
tjejjouren i Umeå läggs till under pågående arbeten.
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Beslutsunderlag
Uppdragsplan och budget 2021
Styrkort 2021

Beredningsansvariga
Karolina Lundqvist, socialdirektör
Madelaine Salomonsson, ekonomichef
Mona Kårebrand Åberg, personalchef
Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 209
Diarienr: IFN-2020/00001

Internkontrollplan 2021
Beslut
Individ- och familjenämnden fastställer kontrollområden, riskanalys och
internkontrollplan för 2021.

Ärendebeskrivning
Individ- och familjenämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan.
Intern kontroll ska ses som en del av verksamhets- och ekonomistyrningen
och hjälpa till att styra verksamheten genom kontroll av de faktorer som
kan hindra verksamheterna att leva upp till verksamhetskrav och/eller nå
sina mål.
Ett antal kontrollområden för den interna kontrollen har i samråd med
nämnden under året identifierats och riskbedömts. Förslag på åtgärder för
att förebygga, upptäcka och korrigera risker har utifrån detta arbetats fram
av förvaltningen i förslaget till internkontrollplan för 2021.

Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet beslutar även om ett medskick till förvaltningen:
- Att inför nämndens sammanträde se över om det finns anledning
att justera konsekvenserna för kontrollområdena gällande
kompetensförsörjning utifrån svårigheter att rekrytera personal och
behålla enhetschefer.

Nämndens beslutsordning
Förvaltningen informerar om att konsekvensen i riskbedömningen för
kontrollområdena gällande kompetensförsörjning har ändrats från
”kännbar” till ”allvarlig” samt att ”fortsatt arbete med enhetschefens
uppdrag” lagts till som en åtgärd – båda efter dialog på arbetsutskottet.
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Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2021
Individ- och familjenämndens arbetsutskott 2020-05-06 § 49
Individ- och familjenämnden 2020-10-21 § 189

Beredningsansvariga
Ulla Andersson, planeringssekreterare
Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 23 av 49

Umeå kommun
Individ- och familjenämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

§ 210
Diarienr: IFN-2020/00246

Samverkansöverenskommelse mellan individ- och
familjenämnden och Umeå stadsmission avseende
kvinnojour
Beslut
Individ- och familjen förlänger nuvarande samverkansöverenskommelse
med Umeå Stadsmission avseende kvinnojour till och med 2021-03-31.

Ärendebeskrivning
På grund av det ansträngda läge som uppstått som en konsekvens av
Coronapandemin har handläggningen av ärende Översyn av samverkan
med Umeå Stadsmission som utifrån individ- och familjenämndens
uppdragsplan skulle äga rum under 2020 försenats. Med anledning av det
behöver beslut om tillfällig förlängning av nuvarande avtal fattas, som
förslagsvis ska gälla från om med 2020-12-31 till och med 2021-03-31.

Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Förslag till tillfällig förlängning av nuvarande samverkansöverenskommelse
mellan individ- och familjenämnden och Umeå Stadsmission avseende
kvinnojour
Protokollsutdrag Individ- och familjenämnden 2018-02-21 § 29
Samverkansöverenskommelse mellan individ- och familjenämnden och
Umeå Stadsmission avseende kvinnojour (dnr IFN-2018/00067)

Beredningsansvariga
Lena Bolin, utredare
Beslutet ska skickas till
Lena Bolin
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§ 211
Diarienr: IFN-2020/00247

Överenskommelse mellan individ- och
familjenämnden och Umeå stadsmission om
Idéburet offentligt Partnerskap gällande
akutboende för hemlösa
Beslut
Individ- och familjen förlänger Idéburet offentligt partnerskap med Umeå
Stadsmission avseende akutboende för hemlösa till och med 2021-03-31.

Ärendebeskrivning
På grund av det ansträngda läge som uppstått som en konsekvens av
Coronapandemin, har kommunens handläggning av ärende Översyn av
samverkan med Umeå Stadsmission, som utifrån individ- och
familjenämndens uppdragsplan skulle äga rum under 2020 försenats.
Med anledning av det behöver beslut om tillfällig förlängning av nuvarande
avtal fattas, som förslagsvis ska gälla från 2020-12-31 till och med 2021-0331.

Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Förslag till tillfällig förlängning av överenskommelse om ldéburet Offentligt
Partnerskap mellan Umeå Kommun och Umeå Stadsmission avseende
akutboende för hemlösa
Protokollsutdrag individ- och familjenämnden 2019-12-18 § 258
Överenskommelse om ldéburet Offentligt Partnerskap mellan Umeå
Kommun och Umeå Stadsmission avseende akutboende för hemlösa (dnr
IFN-2019/00264)

Beredningsansvariga
Lena Bolin, utredare
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Beslutet ska skickas till
Lena Bolin
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§ 212
Diarienr: IFN-2020/00206

Yttrande över motion 26/2020 - Psykisk ohälsa Umeå Sveriges bästa folkhälsa 2020
Beslut
Individ- och familjenämnden yttrar sig till kommunstyrelsen i enlighet med
yttrande 2020-09-09 och föreslår att kommunfullmäktige anser motionens
andra och tredje att-sats besvarade.

Ärendebeskrivning
Centerpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
samverkan mellan kommunal verksamhet och regionen utvecklas för att
bygga en bred uppsökande verksamhet. I motionen föreslås även att
individ- och familjenämnden tillsammans med äldrenämnden skyndsamt
utreder möjligheten att tillskapa förebyggande insatser med hjälp av
mänskliga möten för att aktivt förebygga den ökade psykiska ohälsan som
präglar samhället och som ökat ytterligare till följd av Covid-19. Individ- och
familjenämnden har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet, med fokus på
motionens andra och tredje att-sats. Yttrandet är formulerat utifrån
nämndens ansvar och perspektiv.

Arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Igor Jonsson (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
Propositionsordning
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att
bifalla tjänsteskrivelsen.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) och Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslutsunderlag
Yttrande 2020-09-09
Motion 26/2020

Beredningsansvariga
Lena Bolin, utredare
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 213
Diarienr: IFN-2020/00160

Yttrande över motion 17/2020 - Inför
Rinkebymodellen och SFI med baby
Beslut
Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2020-09-02
och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionens andra yrkande och
anser motionens första yrkande besvarat.
Reservation
Birgitta Nordvall (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna yrkar i en motion till kommunfullmäktige att individoch familjenämnden ska få i uppdrag att i samråd med regionen
implementera Rinkebymodellen i områden där behovet finns.
Kristdemokraterna föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att införa
en obligatorisk SFI med baby under föräldraledigheten för nyanlända.

Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Birgitta Nordvall (KD) och Igor Jonsson (M) yrkar bifall till motionen.
Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lundgrens (S) yrkande mot Nordvalls (KD) m.fl. yrkande
och finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) yrkande.

Beslutsunderlag
Yttrande 2020-09-02
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Motion 17/2020

Beredningsansvariga
Camilla Nilsson, utredare
Catarina Fahlström, enhetschef
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 214
Diarienr: IFN-2020/00075

Uppföljning Kärngården
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att avtalet med personalkooperativet
Kärngården ekonomiska förening förlängs till och med 2023-06-30, samt
att överenskommelsen gällande Umeå kommuns tillhandahållande av
verksamhetsledare avslutas i samband med att en ny verksamhetsledare
påbörjar sin anställning.

Ärendebeskrivning
Personalkooperativet Kärngården ekonomiska förening är ett kooperativ
som består av träffpunkten Kärnhuset. Verksamhetens uppdrag är att
skapa en meningsfull tillvaro och sysselsättning för människor med
psykiska funktionshinder. Kärnhuset är en träffpunkt för social samvaro
med målet att motverka psykisk ohälsa. De erbjuder även arbetsträning för
dem som är långt ifrån arbetsmarknaden.

Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen
med en komplettering, att individ- och familjenämnden ser positivt på att
människor kommer vidare till andra arbeten efter arbetsträning på
Kärngården.

Beslutsunderlag
Uppföljning Kärngården

Beredningsansvariga
Marie-Louise Kieri, utredare
Beslutet ska skickas till
Ulrika Gustafsson
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§ 215
Diarienr: IFN-2019/00176

Åtgärder för budget i balans - Uppföljning av
beslutet att begränsa användandet av
konsulentstödda familjehem
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner uppföljningen.
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med
en ny uppföljning till nämndens sammanträde i mars 2021.

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 2020-06-24 § 108 att uppdra till förvaltningen
att återkomma i december 2020 med en ny uppföljning av beslutet.
Individ- och familjenämnden uppdrog 2020-09-23 § 161 till förvaltningen
att redovisa uppföljningen av familjehemsvården på nämndens
sammanträde i november, istället för december. Nämnden beslutade även
att uppföljningen ska omfatta en fördjupning i inkommande ärenden och
en analys av om det finns ytterligare åtgärder att vidta för att minska
antalet placeringar. Nämnden får en uppföljning vid sammanträdet.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar att nämnden uppdrar till förvaltningen att
återkomma med en ny uppföljning till nämndens sammanträde i mars
2021.
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen samt Lundgrens
(S) yrkande.
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Beslutsunderlag
Uppföljning familjehem

Beredningsansvariga
Erica Bålfors Birgersson, processledare
Åsa Marklund, enhetschef
Beslutet ska skickas till
Åsa Marklund
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§ 216
Diarienr: IFN-2019/00066

Information om upphandling av LOV hemtjänst
Beslut
Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Pia Wangbergh, bitr. upphandlingschef, informerar om genomförd
upphandling av LOV hemtjänst.
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§ 217
Diarienr: IFN-2020/00008

Val av ersättare till individ- och familjenämndens
arbetsutskott
Beslut
Individ-och familjenämnden utser Linda Lotare (V) till ersättare i
arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
Gudrun Nordborg (V) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i
individ- och familjenämnden (kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26 §
208). Därmed behöver en ny ersättare för Vänsterpartiet i arbetsutskottet
utses.

Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att utse Linda Lotare (V) till
ersättare i arbetsutskottet.
Beslutet ska skickas till
Individ- och familjenämnden
Lönesupport
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§ 218
Diarienr: IFN-2020/00028

Individ- och familjenämndens delegationsordning
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens förslag till rättelse i
ny delegationsordning för individ- och familjenämnden inklusive tilläggen
på arbetsutskottets sammanträde. Den reviderade delegationsordningen
gäller från och med 2020-12-01.

Ärendebeskrivning
En större revidering av delegationsordningen har gjorts och antogs av
individ- och familjenämnden 2020-10-21.
I efterhand har dock några mindre felaktigheter upptäckts. Nedan följer en
redovisning av dessa;
Förändring av delegater
Under 2.2.2 Överflyttning av ärende
 Begäran om överflyttning av ärende till annan kommun 2 a kap. 10
§ SoL, Socialsekreterare Handläggare
Förslag till ändring: Socialsekreterare LSS-/biståndshandläggare
Under 4.1.1 Öppenvårdsinsatser och vissa bistånd gällande bostad (vuxna)
 Beslut om socialt kontrakt (övergångsboende) 4 kap. 1, 2 §§ SoL,
a. Bifall b. Avslag
a. socialsekreterare b. enhetschef
Förslag till ändring:
a. Bifall b. Avslag
a. enhetschef b. socialsekreterare
Under 4.1.3 Bistånd riktat mot funktionsnedsättningar (vuxna upp till 65 år)
 Beslut om tillfälligt akutboende 4 kap. 1 § SoL, LSS/Biståndshandläggare, Enhetschef
Förslag till ändring:
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Tas bort helt. Beslut om akut boende tas inte inom enheten. Akuta
beslut hanteras inom individ- och familjeomsorgens
myndighetsutövning gällande vuxna, försörjningsstöd samt barn,
unga och familj.
Under 4.4.1 Försörjningsstöd
 Återkrav av ekonomiskt bistånd utöver 4 kap. 1 §, 9 kap. 2 § SoL,
delegat saknas.
Förslag till ändring:
Delegat socialsekreterare
Utöver ovanstående föreslås att delegat under rubriken 2.4.1 Utlämnande
av allmän handling ändras till ”Socialdirektör med rätt att vidaredelegera”.

Arbetsutskottets beslutsordning
Förvaltningen framför ytterligare behov av ändringar:
Under 4.1.2 Placering (vuxna)
 Beslut om placering i Stödboende (16-20år)/HVB (4 kap. 1 § SoL)
a. internt
b. Inom ramavtal
c. utanför ramavtal
(delegation för att teckna avtal se 5.2)
a. Gruppledare
Enhetschef
b. Bitr. verksamhetschef
Verksamhetschef
Chef i beredskap
c. Bitr. verksamhetschef
Verksamhetschef
Förslag om ändring:
b. bitr. verksamhetschef och verksamhetschef stryks – istället
enhetschef och chef i beredskap
c. chef i beredskap läggs till efter verksamhetschef
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen
inklusive förvaltningens tillägg på sammanträdet.
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Beslutsunderlag
Delegationsordning för individ- och familjenämnden 2020-11-18

Beredningsansvariga
Camilla Thunell, bitr. verksamhetschef
Beslutet ska skickas till
Ledningsgrupp stöd och omsorg
Enhetschefer myndighet
Treserva support
Socialtjänstens personuppgiftskoordinatorer
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§ 219
Diarienr: IFN-2020/00159

Förordnande och delegation att fatta beslut enligt
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM)
Beslut
Individ- och familjenämnden uppdrar åt nedan utsedda ledamöter att
besluta i ärenden enligt LVU 14§ 2st 1-2p och 31§ och 31b§ samt 31i§ som
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Björn Kjellsson (L), Vice ordförande
Igor Jonsson (M)
Marikk Henriksson (S)
Linda Lotare (V)
Individ- och familjenämnden beslutar att nedan namngivna ledamöter
utöver nämndens ordförande förordnas att fatta beslut med stöd av s.k.
kompletterande beslutanderätt enligt LVU 6§, 11§ 1st 11§ 2st, 27§, 31d§
och LVM 13§ om nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas.
Björn Kjellsson (L), Vice ordförande
Igor Jonsson (M)
Marikk Henriksson (S)
Linda Lotare (V)
Individ- och familjenämnden beslutar att nedan namngivna ledamöter
förordnas att fatta beslut enligt LVU 43§ 2p.
Andreas Lundgren (S), Ordförande
Björn Kjellsson (L), Vice ordförande
Igor Jonsson (M)
Marikk Henriksson (S)
Linda Lotare (V)
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Individ- och familjenämnden beslutar om delegation för nämndens
ordförande Andreas Lundgren (S) och nedan namngivna ledamöter, att
besluta i ärenden enligt LVU 9§, 30§ 2st, 31g§ och LVM 18b§.
Björn Kjellsson (L), Vice ordförande
Igor Jonsson (M)
Marikk Henriksson (S)
Linda Lotare (V)
Förordnande och delegation gäller från och med 1 december 2020 och
upphör vid mandatperiodens slut, dvs 2022-10-31.
Individ- och familjenämnden beslutar om ett årsarvode på 5500 kr till var
och en av de särskilt förordnade ledamöterna, med undantag för
ordförande Andreas Lundgren (S) och vice ordförande Björn Kjellsson (L)
vilka ersätts enligt en annan ordning.
Individ- och familjenämndens beslut 2020-10-21 § 188 upphävs och ersätts
genom detta beslut från och med 1 december 2020.
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att ändra
hänvisningen i delegationsordningen för aktuella beslut, från 2020-10-21 §
188 till 2020-11-18 § och ärendets paragrafnummer.
Beslutet biläggs till individ- och familjenämndens delegationsordning.

Ärendebeskrivning
Kommunallagen (KL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) medger en
rätt för socialnämndens ordförande eller annan av nämnden ordinarie
ledamot att i särskilda fall fatta beslut på socialnämndens vägnar eller i
nämndens ställe.
Kompletterande beslutsrätt genom lag
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår det ibland situationer där det
finns ett behov av att skyndsamt kunna fattas beslut. För särskilda fall i LVU
och LVM finns därför en rätt för nämndens ordförande eller annan
förordnad ordinarie ledamot av nämnden, att fatta beslut i nämndens
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ställe. I dessa fall är det inte fråga om delegering utan om en
kompletterande beslutanderätt som följer av lag. Det är endast i givna fall
och bara när nämndens beslut inte kan avvaktas som den kompletterande
beslutanderätten gör sig gällande, det skall sålunda vara fråga om
akuta situationer där åtgärder måste vidtas genast.
I följande fall har ordförande eller annan ordinarie ledamot av nämnden,
som nämnden har förordnat, rätt att fatta beslut i nämndens eller i vissa
fall utskottets ställe.
 Beslut om omedelbart omhändertagande 6§ LVU
 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas
under vårdtiden 11§ 1st
 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden
11§ 2st
 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27§ LVU
 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31d§ LVU
 Beslut om omedelbart omhändertagande 13§ LVM
Beslutanderätt vid handräckning
Socialnämnden eller nämndens ordförande har rätt att begära biträde av
polismyndigheten för att bereda en läkare tillträde till den unges hem eller
för att föra den unge till läkarundersökningen, detta följer av LVU 43§ 1p.
Av samma lagrum men andra punkten, så följer att socialnämnden eller
någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat har rätt att
begära biträde av Polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av bestämmelsen. Enligt lagrummets andra
punkt är det således socialnämnden eller någon annan ordinarie ledamot
eller tjänsteman som nämnden har förordnat som kan fatta beslut om att
begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande. I detta särskilda fall som anges i LVU 43§ 2p, måste
även ordförande som ledamot ges ett personligt förordnande för att kunna
vara behörig beslutsfattare, eftersom ordförande som funktion inte nämns
där.
Förordnande
Ett förordnande skiljer sig från delegation i det att nämnden måste ange
vem förordnandet avser, det är inte tillräckligt att knyta förordnandet till
en viss befattning. I fall när det talas om utseende av ledamot så är även
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det att likställa med ett förordnande av en namngiven person eller flera
sådana.
Delegering
Delegering innebär att nämndens befogenhet att fatta beslut överlämnas
till någon annan, tex till en anställd, en ledamot, eller ett utskott i
nämnden, det delegerade beslutet fattas därefter på nämndens vägnar.
Bestämmelser om delegation finns i kommunallagen (KL) 6 kap 37-40 §§
och 7 kap. 5-8 §§ samt Socialtjänstlagen (SoL) 10 kap. 4–5 §§ SoL.
För att tillgodose kravet på skyndsamhet kan nämnden i vissa andra beslut
än de tidigare ovannämnda enl. LVU och LVM behöva delegera
beslutanderätten till någon ledamot av nämnden, pga. att nämndens
beslut inte kan avvaktas och kompletterande beslutsrätt inte kan tillämpas.
Beslutanderätten kan delegeras i följande typer av ärenden:
 Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande, LVU 9§
 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare/föräldrar
skall utövas, LVU 14§ 2st 1p
 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för
föräldrar/vårdnadshavare, LVU 14§ 2st 2p
 Beslut att tillfälligt flyttningsförbud skall upphöra, LVU 30§
 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare/ föräldrar
skall utövas i samband med flyttningsförbud/tillfälligt
flyttningsförbud, LVU 31§
 Beslut om att tillfälligt utreseförbud skall upphöra, LVU 31g§
 Beslut om ett tillfälligt undantag från ett utreseförbud, LVU 31i§
 Beslut om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra, LVM
18b§
Nedan namngivna ledamöter föreslås förordnas att fatta beslut och även
erhålla beslutsrätt genom delegation i uppräknade ärenden enligt ovan.
 Andreas Lundgren (S) Individ- och familjenämndens ordförande
 Björn Kjellsson (L) Individ- och familjenämndens vice ordförande
och ordinarie ledamot i nämnden
 Igor Jonsson (M) ordinarie ledamot i individ- och familjenämnden
 Marikk Henriksson (S) ordinarie ledamot i individ- och
familjenämnden
 Linda Lotare (V) ordinarie ledamot i individ- och familjenämnden
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Förordnande och delegation föreslås gälla från och med 2020-12-01 och att
upphöra vid mandatperiodens slut, dvs 2022-10-31. Individ- och
familjenämnden föreslås även besluta om att det skall utgå ett årsarvode
på 5500 kr till var och en av de särskilt förordnade ledamöterna, med
undantag för ordförande Andreas Lundgren (S) och vice ordförande Björn
Kjellsson (L) vilka ersätts enligt en annan ordning.

Beredningsansvariga
Maria Sydlén, jurist
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Beslutet biläggs till individ- och familjenämndens delegationsordning
Lönesupport
Treserva support
SAS
Verksamhetschef Myndighetsutövning
Berörda tjänstepersoner
Nämndsekreterare IFO-utskottet
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§ 220
Diarienr: IFN-2020/00011

Återkoppling från kurser och konferenser
Beslut
Nämnden finner att ingen har något att rapportera.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 44 av 49

Umeå kommun
Individ- och familjenämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

§ 221
Diarienr: IFN-2020/00013

Återkoppling från samverkan med sociala
föreningar
Beslut
Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Birgitta Nordvall (KD) informerar om att en enkät har skickats ut till
föreningarna och att ett digitalt möte mellan samverkansgruppen och
föreningarna är inplanerat.
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§ 222
Diarienr: IFN-2020/00261

Återkoppling kring digital medverkan på
sekretessärenden
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att frågan ska tas upp igen på
nästkommande arbetsutskott med återrapport vid nästa
nämndsammanträde.

Ärendebeskrivning
Nämnden får information utifrån arbetsutskottets diskussion om
möjligheten till digital närvaro under sekretessärenden på nämnd.
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§ 223
Diarienr: IFN-2020/00013

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

Ärendebeskrivning
Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator/chef processtöd och
kommunikation, informerar om aktuellt läge utifrån pandemin samt om
andra aktuella frågor inom förvaltningen. Mätningen av hemlöshet i Umeå
som planerades genomföras i november 2020 har flyttats fram till april
2021 med anledning av corona-pandemin.
Björn Kjellsson (L) anmälde en övrig fråga på arbetsutskottet 4 november Varför tjänstgjorde inte Fältgruppen under allhelgonahelgen? Finns
anledning till att Fältgruppen inte är i tjänst under storhelger?
Ulrika Gustafsson svarar att fältgruppen normalt inte är i tjänst röda
dagar/aftnar. Med anledning av det ökade smittläget har verksamheten
pausat någon helg för att säkerställa att arbetet kan bedrivas smittsäkert.
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§ 224

Mentimeter
Nämnden genomför en mentimeterundersökning.
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§ 225
Diarienr: IFN-2020/00012

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden
november
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
Övriga beslut
Delegerade beslut för 2020-10-01 t o m 2020-10-31 inom lagområdena SoL,
LSS, LVU, LVM och övrig lagstiftning anmäls i enlighet med nämndens
beslut 2020-08-26.

Anmälningsärenden
Allmänna ärenden
Beslut med tillståndsbevis att bedriva gruppboende från Inspektionen för
vård och omsorg 2020-10-14 (dnr IFN-2020/00242-1)
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-19 § 168 Riktlinjer för inköp
och användning av fordon, med tillhörande riktlinjer (dnr IFN-2020/002481)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 202010-20 § 287 Tack till kommunanställda som arbetat under
Coronapandemin (dnr IFN-2020/00037-34)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-26 § 200 Budget 2021 och
plan till 2024, mål och direktiv till nämnderna samt investeringsplan 2021-
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2024, med tillhörande planeringsförutsättningar, investeringsbudget och
plan för utgifter och inkomster (dnr IFN-2020/00001-14)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-26 § 208 Avsägelse och
fyllnadsval: ledamot i individ- och familjenämnden, ledamot i
jämställdhetsutskottet, ers i kommunfullmäktiges valberedning; Gudrun
Nordborg (V) (dnr IFN-2020/00008-7)
Rapport "Egenvård i anslutning till hälso- och sjukvård i hemmet i Umeå
kommun" från Funktionsrätt Umeå 2020-10-22 (dnr IFN-2020/00036-140)
Sekretessärenden
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ett tillsynsärende 2020-1021 (dnr IFN-2020/00103-8)
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