Sammanträdesprotokoll
2021-04-28

Individ- och familjenämnden
Tid:

Onsdagen den 28 april 2021, kl. 08:30-16:15

Plats:

KS mötesrum och digitalt möte

Beslutande:

Andreas Lundgren (S), ordförande
Björn Kjellsson (L), vice ordförande §§ 82-93, 95-109, 124
Greger Knutsson (M), tjg. ers. för Björn Kjellsson (L) § 94, via
länk
Marikk Henriksson (S), via länk
Leif Berglund (S), via länk
Mehrana Bassami (S) §§ 82-107, via länk
Hans-Åke Rönnlund (S), tjg. ers för Mehrana Bassami (S) §§
108-109, 124, via länk
Igor Jonsson (M), via länk
Andreas Sellstedt (V), via länk
Linda Lotare (V) §§ 82-92, 94-109, 124, via länk
Ahmed Hersi (V), tjg. ers. för Linda Lotare (V) § 93, via länk
Gunnel Lagerkvist (C), via länk
Alice Nikmanesh (MP), via länk
Birgitta Nordvall (KD), via länk
Se sidan två

Övriga deltagare:
Utses att justera:

Björn Kjellsson (L) §§ 82-93, 95-109, 124, Igor Jonsson (M) §
94, måndag 3 maj 2021, kl. 11:45

Sekreterare:

§§ 82-109, 124
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare

Ordförande:
Andreas Lundgren (S)
Justerare:
Björn Kjellsson (L) §§ 82-93, 95-109, 124

Igor Jonsson (M) § 94
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BEVIS
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag
Organ:
Sammanträdesdatum:

Individ- och familjenämnden
2021-04-28

Anslaget har satts upp:

2021-05-04

Anslaget tas ner:
Förvaringsplats:

2021-05-26
Stadshuset, Skolgatan 31 A

Underskrift:
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Hans-Åke Rönnlund (S) §§ 82-107, via länk
Johan Lindbom (S), via länk
Gisela Lindmark Eriksson (S), via länk
Rita Poromaa (S), via länk
Greger Knutsson (M) §§ 82-93, 95-109, 124, via länk
Alireza Mosahafi (M), via länk
Ahmed Hersi (V) §§ 82-92, 94-109, 124, via länk
Liv Zetterberg (V), via länk
Hanna Lundin-Jernberg (L) §§ 96-109, 124, via länk
Tjänstepersoner (samtliga deltar via länk)
Karolina Lundqvist, socialdirektör §§ 82-109
Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator/chef processtöd och
kommunikation
Madelaine Salomonsson, ekonomichef §§ 82-85
Maria Hedin, kommunikatör §§ 82-108
Monica Wahlström, verksamhetschef §§ 82-97, 105-106
Malin Björkman, verksamhetschef §§ 82-108
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef §§ 82-102, 105-106
Camilla Thunell, biträdande verksamhetschef § 87-88
Christina Halleröd, socialt ansvarig samordnare § 87
Camilla Nilsson, utredare § 92
Ulla Andersson, planeringssekreterare §§ 94-95
Mona Morin, personalstrateg § 96
Per Forsberg, utbildningssamordnare § 96
Mona Kårebrand Åberg, personalchef § 96
Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent § 97
Kerstin Bergsten, personuppgiftskoordinator § 98
Nils Enwald, kanslichef §§ 98-101
Charlotte Edman, enhetschef § 102
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§ 82

Godkännande av dagordning
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning med fyra
tillägg:
- Val av justeringsperson läggs till som nytt ärende 2.
- Upphörande av umgängesbegränsning och hemlighållande av
vistelseort enl. LVU läggs till som nytt ärende 44.
- Upphörande av umgängesbegränsning och hemlighållande av
vistelseort enl. LVU läggs till som nytt ärende 45.
- Upphörande av umgängesbegränsning och hemlighållande av
vistelseort enl. LVU läggs till som nytt ärende 46.

Ärendebeskrivning
Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras.

Justerares sign:
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§ 83

Val av justeringsperson
Beslut
Igor Jonsson (M) utses som justeringsperson för ärende 13 ”Avgift för
städ”.

Ärendebeskrivning
Då ordinarie justerare Björn Kjellsson (L) anmäler jäv i ärende 13 ”Avgift för
städ” behöver en ny justeringsperson utses för det ärendet.

Justerares sign:
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§ 84

Anmälan av jäv
Beslut
Linda Lotare (V) anmäler jäv i ärende 12 ”Förlängning av
samverkansöverenskommelse mellan individ- och familjenämnden och
Kvinno- och tjejjouren i Umeå”.
Björn Kjellsson (L) anmäler jäv i ärende 13 ”Avgift för städ”.
Gunnel Lagerkvist (C) anmäler jäv i ärende 42 ”Anmälan av
ordförandebeslut”.

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

Justerares sign:
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§ 85
Diarienr: IFN-2021/00003

Ekonomirapport t o m mars och det ekonomiska
läget utifrån åtgärder för budget i balans
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+6,9 mnkr) förklaras av
funktionshinderomsorg (+11,6 mnkr), gemensamma kostnader (+5,5 mnkr),
ensamkommande barn (-1,3 mnkr), försörjningsstöd (-3,0 mnkr) samt
individ- och familjeomsorg (-5,9 mnkr). Individ- och familjenämndens
nettokostnader (351,3 mnkr) har ökat med 3,7 % (12,4 mnkr) i jämförelse
med 2020. För att ha en budget i balans kunde nettokostnaderna öka med
19,3 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på +6,9 mnkr.
Att nettokostnaderna inte ökat mer mellan åren beror främst på
funktionshinderomsorgen och hemtjänst, daglig verksamhet och öppen
verksamhet. Detta beror på att antalet hemtjänsttimmar minskat mellan
åren med över 20 % och där omfattningen på daglig verksamhet och öppen
verksamhet inte varit som tidigare år med anledning av pandemin.
Till och med mars var det ca 6,8 mnkr bokfört som merkostnader till följd
av pandemin (exklusive sjuklöner). Av detta var 1,5 mnkr på grund av inköp
av skyddsutrustning och 5,3 mnkr på grund av ökade personalkostnader.
Ökade personalkostnader handlar som tidigare om överanställningar för att
säkra bemanningen. Kostnaderna för sjuklöner har ökat med ca 0,9 mnkr i
jämförelse med samma period 2020. Om ökningen endast beror på
pandemin går däremot inte att säkerställa.
Nämnden har också erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader under
januari-mars med 2,5 mnkr och ca 3,3 mnkr i intäkter för merkostnader
kopplat till Covid som utbetalats under 2021 men som återsökts för 2020.
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Det innebär att till och med mars påverkas nämndens ekonomi negativt
med ca 1,9 mnkr med anledning av pandemin.
Gemensamma kostnader
Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på
+5,5 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på kvarstående volymmedel för
LSS-boenden (+3,0 mnkr), vakanser med pågående rekryteringar (+0,9
mnkr) samt lägre kostnader för bland annat utbildning och digitalisering
(+0,9 mnkr).
Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för
perioden till 31,5 tkr. Det avser två beslut om kontaktperson LSS.
Funktionshinderomsorg
Funktionshinderomsorgens resultatet (+11,6 mnkr) förbättrades avsevärt
mellan februari och mars vilket berodde på LSS-boende, hemtjänst och
personlig assistans LSS och SFB. Dessa verksamheter förbättrade det
ekonomiska resultatet för hela funktionshinderomsorgen med 13,7 mnkr.
Inom LSS-boende beror kostnadsminskningen främst på lägre
personalkostnader och troligtvis en effekt av arbetet med samplanering
och bemanningsplanering. Inom personlig assistans beror förändringen
både på högre intäkter och lägre kostnader. Vad gäller högre intäkter har
det däremot identifierats en felaktighet i förväntad intäktsnivå vilket
kommer att rättas till under april och därmed minska intäkterna något. Att
det är lägre kostnader beror på avslutade ärenden. Inom hemtjänst beror
det fortsatt på lägre antal beviljade timmar och där timmarna minskat mer
än först bedömts vilket innebar att en justering av kostnadsnivån
genomfördes under mars.
I övrigt beror överskottet som tidigare 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.
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Individ- och familjeomsorg
Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-5,9 mnkr) beror framför
allt på barn- och ungdomsvården (-8,2 mnkr) där behov av konsultstödda
familjehem (-7,9 mnkr) och av extern institutionsvård (-6,2 mnkr) är
fortsatt mycket större än budget. Vid jämförelse med samma period 2020
har antalet familjehemsplaceringar ökat med 11,5 % och antalet
institutionsplaceringar ökat med 4,8 %. Samtidigt finns det överskott för
traditionella familjehem (+3,0 mnkr) och för öppenvård (+2,9 mnkr) som
tillsammans dämpar det totala underskottet för barn- och ungdomsvården.
Inom vuxna missbruksvården är det ett mindre underskott (-0,6 mnkr)
vilket beror på att kostnaderna för extern öppenvård och boende har ökat.
I jämförelse med samma period 2020 har kostnaderna ökat med 154 %.
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.
Ensamkommande barn
Underskottet inom verksamheten för ensamkommande barn (-1,3 mnkr)
beror främst på högre kostnader än budget i form av externa placeringar,
högre bemanning i verksamheten och extrakostnader för städ och lokaler.
Till och med mars har det kommit mer intäkter än budgeterat och det avser
återsökningar för 2020. I övrigt är intäkterna lägre än budget för 2021
utifrån att det kommit färre ungdomar än prognostiserat, att det beslutats
om familjeåterföreningar och skett åldersuppskrivningar.
Försörjningsstöd
Försörjningsstödets resultat för perioden (-3,0 mnkr) förklaras av att
antalet hushåll med behov av försörjningsstöd är högre än budget. Vid
jämförelse med 2020 har antalet hushåll ökat med 1,1 % och utbetalt
belopp ökat med 3,3 % och det har under året varit fler hushåll som har
behov av mer långvarigt försörjningsstöd.
Under 2020 ökade antalet hushåll periodvis på grund av uteblivna jobb
med anledning av pandemin men i nuläget är det svårbedömt hur
Justerares sign:
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utvecklingen kommer att vara under året på grund av det. Däremot går det
redan nu att se en viss påverkan av pandemin på försörjningsstödet då det
finns hushåll som har behov av kompletterande försörjningsstöd då
arbetsinkomsten inte räcker till på grund av minskade antal arbetstimmar.
Årsprognos
Årsprognosen för 2021 är fortsatt svår att beräkna utifrån att alla
verksamheter 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 under 2021. Årsprognosen är beräknad till +2,5 mnkr och
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 t o m mars

Beredningsansvariga
Madelaine Salomonsson, Ekonomichef

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 11 av 51

Umeå kommun
Individ- och familjenämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-04-28

§ 86
Diarienr: IFN-2021/00122

Information om forskningsprojekt Biståndsbedömd öppenvård för barn som riskerar
att fara illa
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner informationen om deltagande i
forskningsprojekt angående öppenvården.

Ärendebeskrivning
Monica Wahlström, verksamhetschef, informerar om en inkommen
inbjudan till att delta i ett forskningsprojekt.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Leif Berglund (S) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen förslag till beslut,
att nämnden godkänner informationen.

Beslutsunderlag
Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt

Beredningsansvariga
Monica Wahlström, verksamhetschef
Beslutet ska skickas till
Monica Wahlström, verksamhetschef
Linda Hörnsten, Enhetschef
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§ 87
Diarienr: IFN-2020/00243

Yttrande över revisionsrapport - Uppföljande
granskning av rutiner för placering i familjehem
Beslut
Individ- och familjenämnden yttrar sig till Ernst & Young i enlighet med
yttrande 2020-04-12.
Individ- och familjenämnden beslutar att ärendet ska följas upp varje
månad på nämndens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Ernst & Young har genomfört en granskning av individ- och
familjenämndens placeringar av barn och unga i familje- och HVB-hem. E &
Y:s sammanfattande bedömning är att individ- och familjenämnden inte
har säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning för att möjliggöra
att barn och ungdomar som placeras ska få utvecklas och växa upp under
trygga förhållanden. Nämnden har heller inte i tillräcklig utsträckning
vidtagit ändamålsenliga åtgärder utifrån revisionens granskning 2017.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas individ- och familjenämnden
ett antal åtgärder.
 Säkerställa att verksamheten följer gällande lagstiftning (inkl.
barnkonventionen) genom att utveckla rutinerna för utredning,
placering och uppföljning av barn och unga i familjehem.
 Upprätta former för omvärldsbevakning och tidigare placeringar
som ger underlag för kontinuerlig revidering av verksamhetens
rutiner.
 Säkerställa en korrekt delegationsordning vid beslut att verkställa
placeringar i externa familjehem.
 Intensifiera och hitta nya former för det förebyggande arbetet och
öppenvården för att minska antalet placeringar.
 Upprätta former för att involvera placerade barn och ungas nätverk
inför och under arbetet med genomförandeplaner.
 Säkerställa tydliga riktlinjer för uppföljning av familjehem som har
direkt avtal med kommunen.
Justerares sign:
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Kommunstyrelsen och individ- och familjenämnden rekommenderas att
gemensamt:
 Upprätta former för uppföljning av upphandlade familje- och HVBhem för att säkerställa att leverantörer lever upp till ingångna avtal.
I individ- och familjenämndens yttrande framgår att nämnden inte delar
revisionens bedömning att det inte finns en ändamålsenlig styrning och
uppföljning som möjliggör att placerade barn utvecklas och växer upp
under trygga förhållanden.
Nämnden har för avsikt att arbeta vidare med revisionens
rekommendationer. Det har fattats beslut i individ- och familjenämnden
den 24 mars att ge ett uppdrag till förvaltningen att kvalitetssäkra rutiner,
upprätta former för upphandlade familje- och HVB-hem, säkerställa
riktlinjer för uppföljning för familjehem med direktavtal till kommunen,
samt upprätta system för egenkontroll. Nämnden menar att merparten av
det som E & Y rekommenderade vid revisionen 2017 är åtgärdat.
I yttrandet redovisas åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som
kommer att vidtas framöver utifrån revisionens rekommendationer.

Arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen och yrkar om ett
tillägg:
- Att ärendet ska följas upp på varje månad på nämndens
sammanträde.
Björn Kjellsson (L), Igor Jonsson (M) och Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till
Lundgrens (S) yrkanden.
Propositionsordning
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) m. fl. yrkanden.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Igor Jonsson (M) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut.
Justerares sign:
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Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Yttrande 2021-04-12
Revisionsrapport – Granskning av placering i familjehem med tillhörande
följebrev

Beredningsansvariga
Christina Halleröd, Socialt ansvarig samordnare
Camilla Thunell, biträdande verksamhetschef
Beslutet ska skickas till
Ernst & Young
Ulrika Gustafsson
Monica Wahlström
Christina Halleröd
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§ 88
Diarienr: IFN-2020/00243

Uppföljning utifrån granskning av rutiner för
placering i familjehem
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunens arbete kopplat till HVB-hem och familjehem har nyligen
granskats i en revisionsrapport. I samband med denna har nämnden gett
ett antal uppdrag till förvaltningen som ska följas upp månadsvis.
•

•

•

•

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.

Beredningsansvariga
Monica Wahlström, verksamhetschef
Beslutet ska skickas till
Monica Wahlström
Viviann Dannelöv Nilsson
Ulrika Gustafsson
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§ 89
Diarienr: IFN-2020/00234

Uppföljning av beslut - kostnad för
elevhemsboende enligt SoL
Beslut
Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
I oktober 2018 fattade individ- och familjenämnden beslut om att inte
längre bevilja kostnaden för elevhemsboende enligt kapitel 4 §1
socialtjänstlagen i samband med gymnasiestudier i annan kommun för att
säkerställa skolgång. Tidigare hade ca 1 ungdom/termin fått denna typ av
bistånd beviljat. Individ- och familjenämnden begärde i oktober 2020 en
uppföljning av beslutet.
Sedan 2018 har 6 avslag (berör 4 personer) getts gällande ansökan om
kostnad för elevhemsboende enligt SoL. Samtliga personer har överklagat
besluten som resulterat i domar till kommunens fördel med hänvisning till
att studier vid en särskild ort inte är skäl för att uppnå skälig levnadsnivå.
Senaste domen var i december 2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 191
Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 212

Beredningsansvariga
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef
Anna Karlander, chef
Beslutet ska skickas till
Viviann Dannelöv Nilsson
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§ 90
Diarienr: IFN-2020/00026

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2020-12-31
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej
verkställda beslut enligt SoL.
Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

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

Beslutsunderlag
Rapport SoL 2020-12-31
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Beredningsansvariga
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 91
Diarienr: IFN-2020/00027

Statistikrapport ej verkställda beslut LSS 2020-12-31
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej
verkställda beslut enligt LSS.
Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

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

Beslutsunderlag
Rapport LSS 2020-12-31
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Beredningsansvariga
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 92
Diarienr: IFN-2021/00069

Yttrande över remiss - Kollektivtrafikprogram för
Umeå kommun
Beslut
Individ- och familjenämnden yttrar sig till gator och parker i enlighet med
yttrande 2021-02-08 inklusive nämndens tillägg.
Reservation
Andreas Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.

Ärendebeskrivning
Umeå kommun har tagit fram ett förslag till ett kollektivtrafikprogram.
Detta program beskriver hur Umeå kommun ska planera och arbeta för att
kollektivtrafiken ska kunna möta befolkningstillväxten, utgöra en större
andel av det totala resandet samt göra vardagen enklare för alla resenärer.
Individ- och familjenämnden har getts möjlighet att lämna in synpunkter på
detta program till gator och parker.

Arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar att yttrandet revideras enligt följande före
nämndens sammanträde:
1. Förstärka skrivningen att nämnden anser att det måste finnas
utrymme att ta med sig hjälpmedel på bussen och att det är en
förutsättning för att komplettera färdtjänsten.
2. Förtydliga i remissvaret att individ- och familjenämnden vill se en
utbyggnad av kollektivtrafiken i områden som saknar
bussförbindelser där nämnden bedriver verksamhet. Nämnden vill
specifikt nämna att utbyggnad av kollektivtrafik till Tavleliden ska
vara en åtgärd i programmet.
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Propositionsordning
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) yrkande 1.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) yrkande 2.
Andreas Sellstedt (V) avstår från att delta i beslutet avseende yrkande 2.
Ordförande finner att arbetsutskottet i övrigt ställer sig bakom förslaget till
yttrande.
Särskilda uttalanden
Andreas Sellstedt (V) avstår från att delta i beslutet avseende
arbetsutskottets tillägg 2.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Birgitta Nordvall (KD) yrkar om ett tillägg - att busschaufförer får utbildning
i bemötande och kunskap om funktionsnedsattas behov av stöd vid
resande i kollektivtrafiken.
Andreas Sellstedt (V) yrkar
1. Att flexibla stopp mellan hållplatser för nattbuss införs och utvecklas för
att säkra tryggheten hos passagerare nattetid.
2. Att Umeå kommun inför avgiftsfria bussresor för skolbarn upp till 13 år.
3. Att Umeå kommun utreder och genomför riktade satsningar för att öka
mäns hållbara resande.
4. Att Umeå kommun inför frekventare turer kvälls- och nattetid i
busstrafiken.
5. Att Umeå kommun verkar för lägre taxor i kollektivtrafiken.
Andreas Lundgren (S) och Gunnel Lagerkvist (C) yrkar avslag på Sellstedts
(V) yrkanden och bifall arbetsutskottets förslag till beslut och bifall till
Nordvalls (KD) yrkande.
Björn Kjellsson (L) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar avslag på Sellstedts (V)
yrkanden.
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Igor Jonsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och
avslag på Sellstedts (V) yrkanden.
Propositionsordning
Ordförande ställer bifall mot avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande ställer bifall mot avslag på Nordvalls (KD) m. fl. yrkande 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 avslår yrkandet.
Ordförande ställer bifall mot avslag på Sellstedts (V) yrkande 3 och finner
att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer bifall mot avslag på Sellstedts (V) yrkande 4 och finner
att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer bifall mot avslag på Sellstedts (V) yrkande 5 och finner
att nämnden avslår yrkandet.
Nämnden har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut
med tillägget att busschaufförer får utbildning i bemötande och kunskap
om funktionsnedsattas behov av stöd vid resande i kollektivtrafiken.

Beslutsunderlag
Yttrande 2021-02-08
Kollektivtrafikprogram – Remissversion – januari 2021 med tillhörande
samrådsbrev samt sändlista
Kollektivtrafikprogram – Nulägesbeskrivning samt bilagor

Beredningsansvariga
Camilla Nilsson, utredare
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Beslutet ska skickas till
Gator och parker
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§ 93
Diarienr: IFN-2021/00118

Förlängning av samverkansöverenskommelse
mellan individ- och familjenämnden och Kvinnooch tjejjouren i Umeå
Beslut
Individ-och familjenämnden förlänger innevarande överenskommelse med
Kvinno- och tjejjouren till och med 2021-12-31.
Jäv
Linda Lotare (V) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Individ-och familjenämnden beslutade 2021 att ta fram en långsiktigt
hållbar överenskommelse med Kvinno- och tjejjouren i form av en IOP.
Innevarande överenskommelse förlängdes till och med 2021-03-31.
Då det ännu inte finns något gemensamt förslag till IOP förlängs
innevarande överenskommelse året ut med målsättningen att parterna kan
gå upp med en IOP som kan träda i kraft 1 januari 2022. Kvinno- och
tjejjouren har via Föreningsbyrån erhållit föreningsbidrag för hela 2021.

Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Tillfällig förlängning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan
individ- och familjenämnden och Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Beredningsansvariga
Anna Karlander, Enheten för stöd och utveckling
Beslutet ska skickas till
Anna Karlander
Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 26 av 51

Umeå kommun
Individ- och familjenämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-04-28

§ 94
Diarienr: IFN-2020/00279

Avgift för städ
Beslut
Individ- och familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer
avgiften för insatsen städ en gång per vecka till 51 % av aktuell maxtaxa,
vilket motsvarar 1091 kronor per månad för år 2021.
Individ- och familjenämnden föreslår även att kommunfullmäktige beslutar
att avgiften justeras årligen utifrån aktuell maxtaxa samt att avgiften gäller
från och med 2021-08-01.
Jäv
Björn Kjellsson (L) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Reservation
Andreas Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Ärendebeskrivning
I dagsläget finns avgift fastställd för städ för en gång per månad, var tredje
vecka samt varannan vecka. För insatsen städ en gång per vecka finns ingen
fastställd avgift. Inom individ- och familjeomsorg har i dagsläget 23
personer insatsen.
En avgift föreslås för insatsen städ en gång per vecka motsvarande 51 % av
aktuell maxtaxa, vilket för innevarande år motsvarar 1091 kronor per
månad. Avgiften justeras årligen utifrån aktuell maxtaxa. Avgiften föreslås
gälla från och med 2021-08-01. Personer med pågående beslut berörs inte.
Ärendet återremitterades från individ- och familjenämndens arbetsutskott
2021-02-10 § 20 för att inhämta synpunkter från
funktionshinderföreningarna. Umeå kommuns funktionshinderråd
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informerades om ärendet 2021-02-12. Funktionshinderföreningarna har
även inkommit med en skrivelse som är bifogad i underlaget.

Arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) och Igor Jonsson (M) yrkar bifall till förslaget.
Andreas Sellstedt (V) yrkar avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lundgrens (S) m. fl. yrkande mot Sellstedts (V) yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) m. fl. yrkande.
Jäv
Björn Kjellsson (L) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Reservation
Andreas Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Andreas Sellstedt (V) yrkar avslag på förslaget.
Igor Jonsson (M), Gunnel Lagerkvist (C) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Sellstedts (V) yrkande mot Jonssons (M) m. fl. yrkande
och finner att nämnden bifaller Jonssons (M) m. fl. yrkande.

Beslutsunderlag
Skrivelse från funktionshinderföreningarna 2021-04-06
Protokollsutdrag Individ- och familjenämndens arbetsutskott 2021-02-10 §
20
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Beredningsansvariga
Ulla Andersson, planeringssekreterare
Beslutet ska skickas till
Avgiftsenheten
Enheten för stöd och utveckling
Myndighetsutövning, Stöd och omsorg
Ekonomienheten
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§ 95
Diarienr: IFN-2021/00095

Statsbidrag till kommuner för
habiliteringsersättning
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar rekvirera statsbidrag för att tillfälligt
höja habiliteringsersättningen för perioden 2021-01-01 till och med 202112-31 enligt förvaltningens förslag. Därefter återgår ersättningen till
nuvarande nivå med tillägg för den årliga indexuppräkningen.

Ärendebeskrivning
Regeringen har för åren 2018, 2019 och 2020 utdelat statsbidrag för att
införa, bibehålla eller höja habiliteringsersättningen för personer som
deltar i daglig verksamhet enligt LSS.
Även i år har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till
kommunerna. Umeå kommun kan för år 2021 rekvirera och fördela 4
707 127 kronor. Medlen får liksom tidigare är användas till att införa,
bibehålla eller höja habiliteringsersättningen för personer som deltar i
daglig verksamhet enligt LSS. Regeringen har förtydligat att den pågående
pandemin inte ska vara ett hinder att betala ut statsbidraget till brukaren.
Ett förslag till fördelning av medlen har arbetats fram av förvaltningen.
Förslaget innebär, liksom för år 2020, en tillfällig höjning av
habiliteringsersättningen för perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31.
Den extra tillfälliga höjningen blir 80 kr/heldag resp 40 kr/halvdag. Därefter
återgår ersättningen till nuvarande nivå med tillägg för den årliga
indexuppräkningen.

Arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S), Björn Kjellsson (L), Andreas Sellstedt (V)
och Igor Jonsson (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
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Propositionsordning
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att
bifalla tjänsteskrivelsen.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S), Andreas Sellstedt (V) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning – 2021

Beredningsansvariga
Ulla Andersson, planeringssekreterare
Cecilia Andersson, ekonom
Beslutet ska skickas till
Eva Bascom
Enheten för stöd och utveckling
Myndighet stöd och omsorg
Biträdande verksamhetschef ordinärt boende
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§ 96
Diarienr: IFN-2019/00269

Uppföljning av utbildningsplan för individ- och
familjenämnden 2020
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner uppföljningen av
utbildningsplanen för individ- och familjenämnden 2020.
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att till
nästkommande arbetsutskott hitta säkra digitala former för de utbildningar
som är planerade för 2021.

Ärendebeskrivning
Årligen tas en utbildningsplan fram som beskriver de aktiviteter som ska
genomföras under året. Nämnden tar del av planens uppföljning som
omfattar de utbildningsaktiviteter som är kopplade till den centrala
utbildningsbudgeten.

Arbetsutskottets beslutsordning
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att
bifalla tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att uppdra till förvaltningen
att till nästkommande arbetsutskott hitta säkra digitala former för de
utbildningar som är planerade för 2021.

Beslutsunderlag
Uppföljning av utbildningsplan 2020

Beredningsansvariga
Per Forsberg, utbildningssamordnare
Beslutet ska skickas till
Socialtjänstens personalenhet
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§ 97
Diarienr: IFN-2021/00087

Riktlinjer för individ- och familjenämndens pris
Årets eldsjäl
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjer för årets eldsjälspris
enligt bilaga 1, Riktlinje – Individ- och familjenämndens pris till årets eldsjäl.
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare
med frågan om namnbyte och återkomma med ett förslag till
arbetsutskottet och nämnden senast i september.

Ärendebeskrivning
Priset för Årets Eldsjäl i Umeå instiftades 2003 och ska uppmärksamma en
ideell förening eller organisation som på olika sätt har utmärkt sig och gjort
betydande frivilliginsatser under året för Umeå kommuns invånare.
Tidigare fanns en arbetsgrupp med representanter från flera förvaltningar
som tilldelats uppdraget att hantera priset. Idag ansvarar individ- och
familjenämnden för detta. Fritidsnämnden och kulturnämnden delar ut
egna stipendier.
Alla kan nominera kandidater för att vinna priset. Nomineringsmöjligheten
är öppen under hösten och priset delas i normala fall ut i samband med
Internationella Frivilligdagen 5 december. Föreningsbyrån ansvarar för all
praktisk hantering av priset. Individ- och familjenämndens ordförande och
vice ordförande har i uppdrag av individ- och familjenämnden att besluta
om vem som ska tilldelas priset.
Förändringar i riktlinjerna
Föreningsbyråns bidragsgrupp har sett över riktlinjerna för individ- och
familjenämndens eldsjälspris med tidigare antagna riktlinjer som grund.
Som referensgrupp har också arbetsgruppen för Frivilligdagen, bestående
av representanter från Röda Korset, Svenska kyrkan, Frivilligcentralen och
Föreningsrådet tillfrågats.
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Individ- och familjenämnden har tidigare beslutat om höjning av
prissumman från 5000 kr till 10 000 kr (ärende: IFN-2019/00070). Detta har
förnyats enligt beslut i riktlinjen. Individ- och familjenämnden ansvarar idag
för fördelning av verksamhetsstöd till de föreningar som verkar socialt och
förebyggande. I och med att bidragsreglerna förändrats så är prissumman
budgeterad i riktlinjen inom ramen för det årliga stöd som fördelas till
föreningar som verkar socialt och förebyggande.
Kriterierna för vem som kan tilldelas priset har till viss del formulerats om
och kompletterats i riktlinjen (se bilaga 1). Syftet har varit att förtydliga
vilka föreningar eller nätverk som kan nomineras, samt att det i detta pris
prioriteras frivilliginsatser som verkar socialt och förebyggande. Detta
motiveras med att priset hämtas ifrån budgeten som tillhör dessa
kategorier av föreningar och dels eftersom fritidsnämnden och
kulturnämnden delar ut egna stipendier.

Arbetsutskottets beslutsordning
Förvaltningen framför förslag om att priset ska byta namn från Årets eldsjäl
till Årets frivilliga insats.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att uppdra till förvaltningen
att arbeta vidare med frågan om namnbyte och återkomma med ett förslag
till arbetsutskottet och nämnden senast i september.

Beslutsunderlag
Bilaga 1, förslag uppdaterad riktlinje - Individ- och familjenämndens pris till
årets eldsjäl
Bilaga 2, tidigare antagen riktlinje - Individ- och familjenämndens pris till
årets eldsjäl

Beredningsansvariga
Ida-Maria Hallberg, Fritidskonsulent
Beslutet ska skickas till
Föreningsbyrån
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§ 98
Diarienr: IFN-2021/00097

Dataskyddsarbete 2021
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att inrätta en årlig
dataskyddsberättelse för nämndens ansvarsområde.
Individ- och familjenämnden fastställer prioriterade förbättringsområden
för 2021.
Individ- och familjenämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att
redovisa en uppföljning av dataskyddsarbetet i mars och i september varje
år.

Ärendebeskrivning
För varje verksamhetsår beslutar individ- och familjenämnden om en
kvalitetsberättelse denne omfattar inrapporterade
personuppgiftsincidenter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Förvaltningen föreslår att det från och med innevarande år i stället inrättas
en särskild dataskyddsrapport för aktuellt verksamhetsår, som presenterar
genomfört arbete, inrapporterade personuppgiftsincidenter och
prioriterade områden gällande dataskyddsarbete.
För innevarande år, 2021, föreslår förvaltningen följande prioriterade
områden
 Basutbildning/information GDPR till
ledningsgrupper/stödfunktioner
 Fortsätta att skapa/upprätthålla medvetenhet om GDPR
 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) där det saknas och vid
nya system/tjänster
 Uppföljning av registreringar av personuppgiftsbehandlingar i RegIT
 Revidering av kommunövergripande rutiner och rutiner i
socialtjänsten
 Årshjul och organisation kring personuppgiftskoordinatorer,
tydliggöra roller
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Arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar
1. att första attsatsen ändras från ” Individ- och familjenämnden
beslutar att inrätta en årlig dataskyddsrapport för nämndens
ansvarsområde.” till ” Individ- och familjenämnden beslutar att
inrätta en årlig dataskyddsberättelse för nämndens
ansvarsområde.”
2. bifall till andra attsatsen.
3. att en tredje attsats läggs till ”Individ- och familjenämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att redovisa en uppföljning av
dataskyddsarbetet i mars och i september varje år.”
Propositionsordning
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) yrkanden.

Beredningsansvariga
Nils Enwald, kanslichef
Kerstin Bergsten, personuppgiftskoordinator
Beslutet ska skickas till
Socialtjänstens personuppgiftskoordinatorer

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 99
Diarienr: IFN-2021/00088

Inkallelseordning för individ- och familjenämndens
IFO-utskott
Beslut
Individ- och familjenämnden fastställer inkallelseordningen för IFOutskottet enligt nedan:
När ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra kallas ersättare in i följande
ordning:
Andreas Lundgren (S)

Björn Kjellsson (L)

Ersättare:
Leif Berglund (S)
Mehrana Bassami (S)
Ahmed Hersi (V)
Gunnel Lagerkvist (C)
Birgitta Nordvall (KD)
Marikk Henriksson (S)

Ersättare:
Gunnel Lagerkvist (C)
Birgitta Nordvall (KD)
Leif Berglund (S)
Mehrana Bassami (S)
Ahmed Hersi (V)
Linda Lotare (V)

Ersättare:
Leif Berglund (S)
Mehrana Bassami (S)
Ahmed Hersi (V)
Gunnel Lagerkvist (C)
Birgitta Nordvall (KD)
Igor Jonsson (M)

Ersättare:
Ahmed Hersi (V)
Leif Berglund (S)
Mehrana Bassami (S)
Gunnel Lagerkvist (C)
Birgitta Nordvall (KD)

Ersättare:
Gunnel Lagerkvist (C)
Birgitta Nordvall (KD)
Leif Berglund (S)
Mehrana Bassami (S)
Ahmed Hersi (V)

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Ärendebeskrivning
Nämnden föreslås fastställa en inkallelseordning för ersättare till IFOutskottet. Ärendet återremitterades från individ- och familjenämndens
arbetsutskotts möte 2021-03-10 § 42.

Beredningsansvariga
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
Nils Enwald, kanslichef
Beslutet ska skickas till
Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare
Rose-Marie Lång Bäckström

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 100
Diarienr: IFN-2020/00014

Extra sammanträden sommaren 2021 för IFOutskottet
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar om följande extra sammanträden för
IFO-utskottet under juli månad:



Onsdagen den 7 juli kl. 13:15
Onsdagen den 21 juli kl. 13:15

Ärendebeskrivning
För att säkerställa att individ- och familjenämndens IFO-utskott vid behov
kan ta beslut i brådskande ärenden även under juli månad föreslås
nämnden fatta beslut om att inrätta två extra sammanträdestider.

Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen.

Beredningsansvariga
Rose-Marie Lång Bäckström, nämndsekreterare IFO-utskottet
Nils Enwald, kanslichef
Beslutet ska skickas till
Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare
Rose-Marie Lång Bäckström
Camilla Thunell
Berörda chefer myndighet

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 101
Diarienr: IFN-2021/00114

Inkallelseordning för individ- och familjenämndens
arbetsutskott
Beslut
Individ- och familjenämnden fastställer inkallelseordning för
arbetsutskottet enligt nedan:
När ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra kallas ersättare in i följande
ordning:
Andreas Lundgren (S)

Björn Kjellsson (L)

Ersättare:
Gisela Lindmark Eriksson (S)
Mehrana Bassami (S)
Linda Lotare (V)
Gunnel Lagerkvist (C)
Birgitta Nordvall (KD)
Hans-Åke Rönnlund (S)

Ersättare:
Gunnel Lagerkvist (C)
Birgitta Nordvall (KD)
Gisela Lindmark Eriksson (S)
Mehrana Bassami (S)
Linda Lotare (V)
Andreas Sellstedt (V)

Ersättare:
Gisela Lindmark Eriksson (S)
Mehrana Bassami (S)
Linda Lotare (V)
Gunnel Lagerkvist (C)
Birgitta Nordvall (KD)
Igor Jonsson (M)

Ersättare:
Linda Lotare (V)
Gisela Lindmark Eriksson (S)
Mehrana Bassami (S)
Gunnel Lagerkvist (C)
Birgitta Nordvall (KD)

Ersättare:
Gunnel Lagerkvist (C)
Birgitta Nordvall (KD)
Gisela Lindmark Eriksson (S)
Mehrana Bassami (S)
Linda Lotare (V)

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Ärendebeskrivning
Nämnden föreslås fastställa en inkallelseordning för ersättare till
arbetsutskottet.

Beredningsansvariga
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
Nils Enwald, kanslichef
Beslutet ska skickas till
Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 102
Diarienr: IFN-2021/00015

Årlig rapport från personliga ombudsverksamheten
Beslut
Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Charlotte Edman, enhetschef, informerar om personliga
ombudsverksamheten.

Beslutsunderlag
Sammanfattning 2020 verksamheten personliga ombud

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 103
Diarienr: IFN-2021/00123

Åtgärder prostitution och människohandel
Beslut
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att utreda om
mottagningen för den som befinner sig i prostitution eller har sex mot
ersättning fortsättningsvis kan benämnas MIKA-mottagning och om detta
är fördelaktigt också genomföra ett namnbyte.
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att vidta åtgärder
för att etablera en närvaro i sociala medier för att nå den målgrupp som
befinner sig i prostitution eller har sex mot ersättning.
Återrapport på uppdragen ska ske till nämnden senast i september 2021.

Ärendebeskrivning
Ärendet initieras av individ- och familjenämndens ordförande.

Arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar att:
1. Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att utreda
om mottagningen för den som befinner sig i prostitution eller har
sex mot ersättning fortsättningsvis kan benämnas MIKA-mottagning
och om detta är fördelaktigt också genomföra ett namnbyte.
2. Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att vidta
åtgärder för att etablera en närvaro i sociala medier för att nå den
målgrupp som befinner sig i prostitution eller har sex mot
ersättning.
Återrapport på uppdragen ska ske till nämnden senast i september
2021.
Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till Lundgrens (S) yrkanden.
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 43 av 51

Umeå kommun
Individ- och familjenämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-04-28

Propositionsordning
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) m.fl. yrkanden.
Beslutet ska skickas till
Ulrika Gustafsson
Monica Wahlström
Viviann Dannelöv Nilsson

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 104
Diarienr: IFN-2021/00124

Egenvård
Beslut
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att se över
nämndens arbete med egenvård och om det finns förbättringsarbete som
behöver genomföras, särskild fördjupning ska ske gällande situation för
personer med syn- och eller hörselnedsättningar.
Återrapport på uppdragen ska ske till nämnden senast i oktober 2021.

Ärendebeskrivning
Ärendet initieras av individ- och familjenämndens ordförande.

Arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar att:
- Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att se över
nämndens arbete med egenvård och om det finns
förbättringsarbete som behöver genomföras, särskild fördjupning
ska ske gällande situation för personer med syn- och eller
hörselnedsättningar. Återrapport på uppdragen ska ske till
nämnden senast i oktober 2021.
Propositionsordning
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) yrkande.
Beslutet ska skickas till
Ulrika Gustafsson
Malin Björkman
Viviann Dannelöv Nilsson

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 105
Diarienr: IFN-2021/00013

Återkoppling från samverkan med sociala
föreningar
Hans-Åke Rönnlund (S) informerar om att planering pågår för att kalla till
ett möte med de sociala föreningarna.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 106
Diarienr: IFN-2021/00011

Återkoppling från kurser och konferenser
Gisela Lindmark Eriksson (S) deltog i samråd med nationella
minoriteter/tornedalingar, kväner och lantalaiset som genomfördes
måndag 15 februari. I samrådet efterfrågades fler samråd och mer
samordning, det framfördes också förslag om gemensamma samråd för alla
minoritetsgrupper.
Birgitta Nordvall (KD) och Gisela Lindmark Eriksson (S) framför att
nämndens temaförmiddag om våld som genomfördes 23 april var mycket
givande.
Karolina Lundqvist, socialdirektör, informerar om planeringen för
nämndens studiebesöksdag 17 maj där fokus blir på försörjningsstöd, om
det finns specifika frågor nämndens ledamöter och ersättare önskar få
besvarade kan frågorna skickas till nämndsekreterare i förväg.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 107
Diarienr: IFN-2021/00013

Information om vägledning
Beslut
Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Karolina Lundqvist, socialdirektör, informerar om reviderad vägledning för
hemtjänst.

Beslutsunderlag
Vägledning hemtjänst

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 108
Diarienr: IFN-2021/00013

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

Ärendebeskrivning
Karolina Lundqvist, socialdirektör, informerar om det aktuella läget utifrån
spridningen av coronaviruset. Nämnden får också information om
behovsframställan och pågående budgetarbete.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 109
Diarienr: IFN-2021/00012

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden
april
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen av
delegationsbeslut och anmälningsärenden.

Ärendebeskrivning
Redovisning av ärenden beslutade med stöd av nämndens fastställda
delegationsordning samt redovisning av anmälningsärenden.

Delegationsbeslut
Arbetsutskottet 2021-04-14
§ 66 Kurser och konferenser (dnr IFN-2021/00011-1)
Övriga beslut
Delegerade beslut för 2021-03-01 t o m 2021-03-31 inom lagområdena SoL,
LSS, LVU, LVM och övrig lagstiftning anmäls i enlighet med nämndens
beslut 2020-11-18.

Anmälningsärenden
Allmänna ärenden
Analys av regelverket för tillståndsprövning - slutrapport av
regeringsuppdrag från Inspektionen för vård och omsorg (dnr IFN2021/00037-13)
Skrivelse med frågor från Funktionsrätt Umeå 2021-02-17 med tillhörande
svar från nämndens ordförande m. fl. 2021-04-19 (dnr IFN-2021/00098-2
och -4)
Information från patientnämnden om avslutade ärenden märkt covid-19
2021-10A - Beslut från patientnämnden § 11 2021-10A (dnr IFN2021/00119-1)
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 219 Ny avfallsplan
Umeåregionen, med tillhörande avfallsplan (dnr IFN-2020/00100-8 och -9)
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22 § 38 Fyllnadsval: ersättare i
individ- och familjenämnden (V) (dnr IFN-2021/00008-1)
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-29 § 58 Riktlinjer för aktiverande
styrning i Umeå kommun, med tillhörande riktlinjer (dnr IFN-2021/00116-1
och -2)
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-09 § 19 Utvecklingsanslag Social
hållbarhet - Kriterier och beredningsprocess, med tillhörande underlag (dnr
IFN-2021/00085-1)
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-16 § 39 Kriterier och
beredningsprocess för utvecklingsanslag Digitalisering och
Digitaliseringsreserv, med tillhörande underlag (dnr IFN-2021/00108-5)
Personliga ombud i Umeåregionen – redovisning 2020 till Länsstyrelsen
Västerbotten med tillhörande beslut (dnr IFN-2020/00015-5 och -6)
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan individ- och familjenämnden och
Pingstkyrkans härbärge (dnr IFN 2021/00120-3)
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan individ- och familjenämnden och Umeå
stadsmission (dnr IFN 2021/00120-2)
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan individ- och familjenämnden och
Kvinno- och tjejjouren i Umeå (dnr IFN 2021/00120-1)

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 124

Mentimeter
Nämnden genomför en mentimeterundersökning.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

