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Övriga deltagare
Tjänstepersoner
Monica Wahlström, vik. socialdirektör
Madelaine Salomonsson, ekonomichef §§ 49-52
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef § 53
Ulla Andersson, planeringssekreterare §§ 54, 57
Christina Halleröd, socialt ansvarig samordnare § 57
Ann-Kristin Andersson, enhetschef § 55
Nils Enwald, kanslichef §§ 54, 55, 57

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 49
Diarienr: IFN-2020/00058

Stängt sammanträde
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att dagens sammanträde är stängt
för allmänheten för att begränsa spridningen av coronaviruset.

Justerares sign:
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§ 50

Godkännande av dagordning och fråga om jäv
Beslut
Individ-och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning med två
tillägg:
- Ärendet ”Individ- och familjenämndens delegationsordning” tas upp
som nytt ärende 8.
- Ärendet ”Stängda sammanträden” tas upp som nytt ärende 9.
Ingen person är jävig.

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

Justerares sign:
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§ 51
Diarienr: IFN-2020/00003

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

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+2,0 mnkr) förklaras av
funktionshinderomsorg (+4,4 mnkr), gemensamma kostnader (+2,0 mnkr),
försörjningsstöd (-0,3 mnkr), ensamkommande barn (-0,7 mnkr) samt
individ- och familjeomsorg (-3,4 mnkr).
Individ- och familjenämndens nettokostnader (226,5 mnkr) har ökat med
6,8 % (14,4 mnkr) i jämförelse med 2019. För att ha en budget i balans
kunde nettokostnaderna öka med 16,4 mnkr vilket innebär en
budgetavvikelse på +2,0 mnkr.
För 2020 har flera verksamheter fått budgettillskott utifrån
befolkningstillväxt som till exempel budget för utökning av antal LSSboenden och daglig verksamhet. Under årets första två månader finns det
verksamhet där uppstart pågår eller inte kommit igång ännu. Det innebär
för budgetavvikelsen att individ- och familjenämnden har för perioden en
positiv avvikelse som inte skulle ha varit i fall all planerad verksamhet varit
igång från och med januari. Om hänsyn tas till det skulle resultatet till och
med februari för hela nämnden sannolikt i stället varit ca -4,0 mnkr.
Gemensamma kostnader
Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på
+2,0 mnkr. Största anledningen till överskottet är kvarstående volymmedel
för ett LSS-boende. Det beror också på att uppstart av verksamheter pågår
som tex Bemanningscentrum och genererar därför också ett överskott för
perioden.
Justerares sign:
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Inga kostnader för viten ej verkställda beslut har inkommit under perioden.
Funktionshinderomsorg
Inom funktionshinderomsorgen beror överskottet (+4,4 mnkr) på nästan
alla verksamheter men anledningen till överskottet är olika. Inom
exempelvis daglig verksamhet, korttidsvistelse och LSS-boende beror
överskottet på att verksamheterna fått budgettillskott från 1 januari men
verksamheten har inte startat upp ännu eller där rekrytering och uppstart
pågår. För daglig verksamhet innebär det ett överskott på ca 1,0 mnkr och
för LSS-boende ett överskott på ca 2,0 mnkr.
Överskottet beror också på de kostnadsminskade åtgärder enligt beslutad
åtgärdsplan som påbörjades under hösten 2019 och som fortsätter att
bidra till den positiva ekonomiska utvecklingen inom verksamhetsområdet.
Det återfinns bland annat inom hemtjänst men även inom LSS-boende.
Exempel på pågående åtgärder är bemanningsplanering och uppföljning.
En tredje anledning till överskottet är personlig assistans SFB där det är
färre brukare i relation till budget och ger till och med februari ett
överskott på ca 1,0 mnkr. Som tidigare är funktionshinderomsorgens
största ekonomiska utmaning personlig assistans LSS. Till och med februari
är det ett underskott på -4,7 mnkr.
Individ- och familjeomsorg
Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-3,4 mnkr) beror på barnoch ungdomsvården där behov av konsulentstödda familjehem och av
extern institutionsvård är större än budget. Kostnaderna för vuxna
missbruksvård fortsätter att vara lägre än budget på samma sätt som under
2019.
Vad gäller konsultentstödda familjehem för barn och unga finns det utifrån
budget och utifrån faktiskt dygnspris utrymme för i snitt 824 dygn per
månad eller till ca 27 individer. Det faktiska utfallet har under årets första
två månader varit i snitt 1784 dygn per månad och ca 60 individer som är
placerade. Både antal individer och antal dygn är således mer än dubbelt så
mycket i relation till budgeten. Vid jämförelse med samma period 2019 har
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dock både individer och antalet dygn minskat. Antalet individer har minskat
med 8,4 % och antalet dygn med 6,6 %.
För extern institutionsvård är behovet även där långt mycket större än
budget. Skillnaden mot konsulentstödda familjehem är att antalet
placerade individer och antalet dygn istället ökat med över 40 % i
jämförelse med samma period 2019.
Ensamkommande barn
Verksamheten för ensamkommande barn har ett underskott på -0,7 mnkr
till och med februari. Anledningen till underskottet beror på att
verksamheten erhållit mindre intäkter än planerat utifrån att det kommit
färre antal ungdomar och på grund av att kostnadsnivån inte fullt ut är
anpassad till de intäktsnivåer som verksamheten erhåller.
Arbete pågår ständigt med anpassning till intäkterna men då antalet egna
boendeplatser minskat mycket utifrån behovet och är ganska få i nuläget
blir bemanningsplaneringen en utmaning och svårt att minska på
bemanningen då det en viss månad kan handla om endast 2–3 lediga
platser.
Försörjningsstöd
Försörjningsstödets resultat för perioden (-0,3 mnkr) förklaras av att
antalet hushåll med behov av försörjningsstöd är högre än budget.
Sedan 2017 har antalet hushåll med behov av försörjningsstöd ökat i högre
takt än planerat och nettokostnaderna för försörjningsstödet har ökat med
i snitt 6,3 % för varje år. Under 2020 har nettokostnaderna för
försörjningsstödet hittills ökat med 6,1 %.
Under februari minskade utbetalt försörjningsstöd något i jämförelse med
januari vilket verkar främst bero på att februari har två färre dagar i
jämförelse med januari.
Årsprognos
Årsprognosen för 2020 är beräknad till -12,0 mnkr. Årsprognosen baseras
på det fortsatta arbetet med kostnadsminskande åtgärder inom
Justerares sign:
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funktionshinderomsorgen, på de ökande behoven av individ- och
familjeomsorg och av försörjningsstöd samt på kvarstående volymmedel
för bland annat LSS-boende och daglig verksamhet.

Beslutsunderlag
Ekonomirapport t o m februari

Beredningsansvariga
Madelaine Salomonsson, Ekonomichef
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§ 52
Diarienr: IFN-2019/00282

Inriktningsramar för investeringar 2021-2024
Beslut
Individ- och familjenämnden fastställer investeringsplan 2021–2024 inom
den inriktningsram som kommunstyrelsen beslutat enligt reviderad bilaga
1.
Individ- och familjenämnden fastställer att utöver föreslagna investeringar
inom inriktningsram föreslå ytterligare två objekt enligt reviderad bilaga 1.
Individ- och familjenämnden fastställer tillkommande externa förhyrningar
för åren 2021–2024 enligt reviderad bilaga 1.
Individ- och familjenämnden fastställer skriftlig motivering till ovanstående
förslag enligt reviderad bilaga 2.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade 2019-12-03 beslut om en justering av
investeringsprocessen. I samband med detta fattade kommunstyrelsen
även beslut om inriktningsramar för investeringar totalt och per
nämnd/delområde i nämnd.
Utifrån beslutade inriktningsramar ska respektive nämnd i samråd med
teknik och fastighet lämna förslag till investeringsplan samt eventuella
tillkommande externa förhyrningar för åren 2021–2024.

Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen.

Nämndens beslutsordning
Förvaltningen presenterar ett något reviderat förslag som nämnden får ta
ställning till. En extern förhyrning har lagts till i bilaga 1 och språket i bilaga
2 har setts över.
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Nämnden beslutar att bifalla det reviderade förslaget.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Förslag till investeringsplan samt externa förhyrningar 2021–2024
Bilaga 2 Motivering till nya och förändrade investeringar och
externförhyrning
Bilaga 3 Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 204
Bilaga 4 Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 203

Beredningsansvariga
Madelaine Salomonsson, ekonomichef
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Anette Sjödin

Justerares sign:
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§ 53
Diarienr: IFN-2019/00290

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i
tillsynsärende 3.5.1-43693/2019-3
Beslut
Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2020-01-20.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har uppmärksammat att
kommunen har problem med sin rapportering av ej verkställda beslut och
vid svarsskrivelser till tillsynsmyndigheten. IVO begär en redogörelse för
hur kommunen arbetar för att uppfylla sin rapporteringsskyldighet enligt
lag med en tydlig uppdelning nämndvis.
Stöd- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen lämnar en
redogörelse utifrån tillsynsmyndighetens frågor i enlighet med yttrande
2020-01-20.

Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Yttrande 2020-01-20
Rutin ej verkställda beslut SoL, rev. 180626
Rutin ej verkställda beslut LSS, rev. 180626
Rutin korttids
Rutin Daglig verksamhet
Rapportering och yttranden ej verkställda beslut SoL ÄN
Begäran från Inspektionen för vård och omsorg 3.5.1-43693/2019-3

Beredningsansvariga
Vivianne Dannelöv Nilsson, verksamhetschef
Camilla Thunell, biträdande verksamhetschef
Helén Gripenrot, enhetschef
Nils Enwald, kanslichef
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Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
Ann Siklund, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Inspektionen för vård och omsorg

Justerares sign:
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§ 54
Diarienr: IFN-2020/00063

Fördelning av statsbidrag för habiliteringsersättning
för år 2020
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att tillfälligt höja
habiliteringsersättningen för perioden 2020-01-01 till och med 2020-12-31
enligt förvaltningens förslag. Därefter återgår ersättningen till nuvarande
nivå med tillägg för den årliga indexuppräkningen.
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att säkerställa att
eventuella kvarstående medel i bufferten av det rekvirerade statsbidraget
mot årets slut fördelas ut till deltagarna i daglig verksamhet.

Ärendebeskrivning
Regeringen har för åren 2018 samt 2019 utdelat statsbidrag för att införa,
bibehålla eller höja habiliteringsersättningen för personer som deltar i
daglig verksamhet enligt LSS. År 2018 rekvirerades medel för att höja
befintlig ersättning och år 2019 rekvirerades medel för att bibehålla den
höjning som genomfördes 2018.
Regeringen har även i år gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till
kommunerna. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa
eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt
LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att
bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av
statsbidraget.
Individ- och familjenämndens arbetsutskott uppdrog 2020-02-12 § 28 till
förvaltningen att hitta en modell att fördela statsbidraget för år 2020 till
personer som deltar inom daglig verksamhet LSS. Umeå kommun kan
utifrån framtagen fördelningsnyckel rekvirera 4 665 062 kronor för år 2020.
Ett förslag till fördelning av de medel nämnden kan rekvirera har arbetats
fram. Förslaget innebär en tillfällig höjning av habiliteringsersättningen för
Justerares sign:
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perioden 2020-01-01 till och med 2020-12-31. Därefter återgår
ersättningen till nuvarande nivå med tillägg för den årliga
indexuppräkningen.

Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet gör ett medskick till förvaltningen om att tydlig
information behöver gå ut om att denna höjning är under en begränsad tid.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen med följande
tilläggsyrkande:
- Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att
säkerställa att eventuella kvarstående medel i bufferten av det
rekvirerade statsbidraget mot årets slut fördelas ut till deltagarna i
daglig verksamhet.
Björn Kjellsson (L) och Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till Lundgrens (S)
yrkande.
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut
samt Lundgrens (S) m.fl. tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning – 2020
Sammanträdesprotokoll individ- och familjenämndens arbetsutskott 202002-12 § 28
Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för
2020 till kommuner för habiliteringsersättning
Fördelningsnyckel – statsbidrag för 2020 till
kommuner för habiliteringsersättning

Beredningsansvariga
Ulla Andersson, planeringssekreterare
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Beslutet ska skickas till
Malin Björkman
Marie Thomas
Anna Karlander

Justerares sign:
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§ 55
Diarienr: IFN-2020/00069

Fullmakt att vårda egendom i dödsbo
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att förutom enhetschef Ann-Kristin
Andersson och handläggare Sture Bäckström även ge Marlene Hansson
fullmakt att företräda individ- och familjenämnden i de ärenden där det
åligger nämnden att vårda egendom i dödsbo på det sätt som anges i 18
kap 2 § Ärvdabalken. De äger rätt att vidta alla åtgärder som kan krävas för
att tillfälligt vårda egendomen.

Ärendebeskrivning
Ärvdabalken 18 kap 2 §
”Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga dödsbodelägare
eller av den som i annat fall har att förvalta boet, skall egendomen, om den
ej står under vård av förmyndare, syssloman eller annan, vårdas av
delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars kan ta hand om
egendomen. Den som har tagit hand om egendomen skall genast
underrätta övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs god man för
någon delägare, göra anmälan hos överförmyndaren enligt 11 kap.
föräldrabalken. Vad som har sagts om delägare gäller också efterlevande
make som inte är delägare.
Finns det inte någon som sålunda tar hand om den dödes egendom, skall
medlem av hushållet som den döde tillhörde, hyresvärd eller annan som är
närmast till det ta hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla
dödsfallet till socialnämnden. Då anmälan skett eller förhållandet på annat
sätt blir känt, skall socialnämnden, om det behövs, göra vad som enligt
första stycket åligger delägare. För kostnaderna med anledning av detta
har kommunen rätt till ersättning av boet.”
Med anledning av att Marlene Hansson kommer att ta över Sture
Bäckströms arbetsuppgifter föreslås nämnden besluta om en ny fullmakt
beträffande vård av egendom i dödsbo.
Justerares sign:
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Arbetsutskottets beslutsordning
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen.

Beredningsansvariga
Ann-Kristin Andersson, enhetschef försörjningsstöd
Beslutet ska skickas till
Ann-Kristin Andersson
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§ 57
Diarienr: IFN-2020/00028

Individ- och familjenämndens delegationsordning
Beslut
Individ- och familjenämnden fastställer förslaget till delegationsordning
inklusive ändringarna som framförs på nämndens sammanträde och
beslutar att den nya delegationsordningen gäller från och med 2020-04-01
till 2020-08-30.

Ärendebeskrivning
Individ- och familjenämndens delegationsordning fastställdes 2020-01-29.
Utifrån rådande situation med Coronavirus finns risk för att det på grund av
hög sjukfrånvaro blir brist på personal som kan fatta nödvändiga beslut
inom individ- och familjenämndens verksamheter. För att minska
sårbarheten i verksamheterna föreslås vissa justeringar av
delegationsordningen. Förslaget handlar om att utöka antalet personer och
befattningar som kan fatta nödvändiga beslut.
Under punkt 2.2 ”Handläggning av ärenden”, s.7
”Beslut att utredning inte ska inledas”
”Beslut att utredning inte ska föranleda någon insats”
”Beslut att lägga ned inledd utredning”
Föreslås delegaterna Socialsekreterare/handläggare, Specialistsocionom
och enhetschef
Under punkt 2.3.3 ”Anmälan till överförmyndare”, s 10
Föreslås delegaterna Handläggare, Enhetschef
Under punkt 2.3.4.”Anmälan till smittskyddsläkare”, s. 10
Föreslås delegaterna Socialsekreterare/handläggare, enhetschef,
biträdande verksamhetschef
Under punkt 3.1 ” Beslut om uppföljning när en utredning avslutats utan
beslut om insats”, s 13
Föreslås delegaterna socialsekreterare, specialistsocionom, enhetschef
Justerares sign:
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Under punkt 3.1 ”Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser i egna
resurser” s. 14, föreslås delegaterna Specialistsocionom, enhetschef
”Beslut om extern öppenvård” s 14, föreslås delegaten enhetschef
”Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj/särskild
kvalificerad kontaktperson” s. 14 föreslås delegaterna Specialistsocionom
Enhetschef
Under punkt 3.2 ”Placeringsärende”
”Beslut om tillfällig placering i familjehem då det inte är fråga om
stadigvarande vård och fostran” s. 15, föreslås delegaterna
specialistsocionom, enhetschef
Under punkt 5.2 ”Beslut angående utformning av vård utanför ett LVMhem” s. 27, föreslås delegaterna specialistsocionom och enhetschef
Under punkt 7 ”Utredning bistånd FHO, LSS” s. 29
”Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj” utöver SKR:s riktlinjer
Föreslås delegaterna enhetschef, biträdande verksamhetschef
”Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj” utöver SKR:s riktlinjer
Föreslås delegaterna enhetschef, biträdande verksamhetschef
”Beslut om ersättning till familjehem” utöver SKR:s riktlinjer
Föreslås delegaterna enhetschef, biträdande verksamhetschef
”Beslut om bostad med särskild service för barn/unga”
Föreslås delegaterna ärendehandledare, enhetschef, verksamhetschef,
biträdande verksamhetschef
”Beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild
anpassad bostad”
Föreslås delegaterna ärendehandledare, enhetschef, verksamhetschef,
biträdande verksamhetschef
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Under punkt 8 ”Utredning bistånd FHO, SoL under 65” s. 31
”Beslut om bistånd i form av sociala kontrakt (övergångsboende)”
Föreslås delegaterna enhetschef, biträdande verksamhetschef
”Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson” utöver
SKR:s riktlinjer
Föreslås delegaterna enhetschef, biträdande verksamhetschef
”Jämkning av taxor och avgifter utöver gällande regler”
Föreslås delegaterna enhetschef, biträdande verksamhetschef

Nämndens beslutsordning
Förvaltningen presenterar ett reviderat förslag på sammanträdet där det
har tydliggjorts vilka beslut biträdande verksamhetschef läggs till som
delegat för i kapitel 7 och 8 i delegationsordningen.
Nämnden beslutar att bifalla det reviderade förslaget och uppdrar till
förvaltningen att också tydliggöra i tjänsteskrivelsen vilka beslut i kapitel 7
och 8 som avses.

Beslutsunderlag
Förslag till delegationsordning för individ- och familjenämnden 2020-03-25

Beredningsansvariga
Erica Bålfors Birgersson, processledare
Christina Halleröd, Socialt ansvarig samordnare
Beslutet ska skickas till
Treserva support
Ledningsgrupp stöd och omsorg
SAS
Berörda tjänstepersoner
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§ 58
Diarienr: IFN-2020/00086

Stängda sammanträden
Beslut
Individ- och familjenämndens sammanträden ska vara stängda för
allmänheten tills vidare.
Individ- och familjenämnden beslutar att följa upp beslutet på nämndens
sammanträde i augusti 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i reglementet för Umeå kommuns styrelser och
nämnder som fastställdes på kommunfullmäktiges sammanträde den 26
november 2018 delegerat till nämnden att besluta om huruvida
sammanträden i nämnden ska vara öppna för allmänheten. Nämnden tog
2018-12-03 § 262 beslut om att individ- och familjenämndens
sammanträden ska vara öppna för allmänheten förutom de delar som
omfattas av sekretess eller andra känsliga uppgifter.
För att minska smittspridningen av sjukdomen covid-19 är förvaltningens
förslag att individ- och familjenämndens sammanträden ska hållas stängda
för allmänheten tills vidare.

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Björn Kjellsson (L) yrkar att frågan följs upp på nämndens sammanträde i
augusti 2020.
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen samt Kjellssons (L)
tilläggsyrkande.

Beredningsansvariga
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Beslutet ska skickas till
Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsen
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§ 59
Diarienr: IFN-2020/00013

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

Ärendebeskrivning
Monica Wahlström, vik. socialdirektör, informerar om aktuella frågor inom
förvaltningen och nuläget utifrån spridningen av Coronaviruset. Inom
förvaltningen pågår bland annat arbete med att ta fram handlingsplaner
och beredskapsplaner och med att sprida information om viruset och
gällande bestämmelser i olika forum.
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§ 60
Diarienr: IFN-2020/00012

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden
mars
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 2020-03-11
§ 37 Individ- och familjenämndens årshjul (dnr IFN-2020/00013-5)
§ 38 Övrig fråga angående upphandling av LSS-boende (dnr IFN2020/00077)
§ 39 Information om Coronaviruset (dnr IFN-2020/00013-6)
Övriga beslut
Delegerade beslut för 2020-02-01 t o m 2020-02-29 inom lagområdena SoL,
LSS, LVU, LVM och övrig lagstiftning anmäls i enlighet med nämndens
beslut 2020-01-29.

Anmälningsärenden
Allmänna ärenden
Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande 2020-03-24 Åtgärder i
samband med pandemi, Corona (dnr IFN-2020/00088-1)
Protokollsutdrag Umeå kommunfullmäktige 2020-02-24 § 32 Regler för
Umeå kommuns stöd till ideella föreningar (IFN-2019/00284-6)
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Protokollsutdrag Umeå kommunfullmäktige 2020-02-24 § 34 Avgifter för
hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kost inom individ- och
familjenämnden och äldrenämnden (dnr IFN-2019/00211-16)
Informationsbrev från Sveriges Kommuner och Regioner ”Samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” 2020-02-18 (dnr IFN2020/00070)
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