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Ind ivid- och familjen ämnd en s gru nd up pd rag

Individ- och familjenämndens grunduppdrag är att tillgodose behov av stöd och omsorg inom
socialtjänstens lagstadgade ansvarsområde för att stärka och trygga den enskilde att leva ett
självständigt liv. Socialtjänsten arbetar förebyggande för att främja jämlika levnadsvillkor.

Grunduppdraget omfattar att:
• ge stöd, omsorg och skydd till barn, unga och vuxna
• ge stöd och service till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning
• ge stöd till självförsörjning och tillgodose behov av försörjningsstöd
• tillgodose behov av råd, stöd samt handläggning av familjerättsliga frågor
• tillhandahålla familjerådgivning
• erbjuda hälso- och sjukvård till personer i bostad med särskild service och under vistelsetid

på daglig verksamhet
• erbjuda hälso- och sjukvård till personer i ordinärt boende (hemsjukvård under 65 år).

Nämnden ansvarar för att grunduppdraget utförs och anger i denna plan vad som ska åstadkommas
för att säkra grunduppdraget, god ekonomisk hushållning, och på vilket sätt nämnden bidrar till
utveckling inom fullmäktiges inriktningsmål och personalpolitiska mål.

Omvärld och förutsättningar för grunduppdraget

Samhällsutvecklingen är oviss
Inför 2023 står omvärlden med förutsättningar som på flera sätt är annorlunda än tidigare år.
Samhället står inför en kommande lågkonjunktur, som i kombination med hög inflation, väntas få
kännbara effekter i hushållen. Det allmänna världsläget förändrar förutsättningarna att leva och bo - i
synnerhet kostnadsutvecklingen för drivmedel, energi och livsmedel. Kriget i Ukraina och ovissheten
kring utvecklingen av kriget bidrar till en generell oro. Samhället befinner sig även i skuggan av en
pandemi, vars påverkan nått varje hushåll på ett eller annat sätt.

Pandemins påverkan
Pandemin förde med sig en längre period av social distansering och nya förhållningssätt. Inom vissa
verksamhetsområden har enskilda valt att avstå från beviljade insatser. Inom andra
verksamhetsområden finns indikationer på ett ökat behovet av stöd från socialtjänsten. Vissa
målgrupper har sökt sig till socialtjänsten i större utsträckning än tidigare när alternativen blivit färre.
Vad som ytterligare blir effekter i kölvattnet av pandemin är svårt att förutse (exempelvis
omfattningen av vårdskulden) men kan komma att påverka verksamhetens förutsättningar.

Utmaningar i kompetensförsörjning och ekonomi
Kommunen står inför en befolkningsförändring de kommande åren. Andelen personer i arbetsför
ålder kommer att öka i betydligt mindre utsträckningän andelen äldre över 80, vilket innebär att
försörjningskvoten förändras markant. Om personaltätheten i verksamheterna ska kvarstå krävs att
en betydande andel av de tillkommande i arbetsför ålder vill arbeta inom välfärden.
Kompetensförsörjningen är redan nu en påtaglig utmaning för nämndens verksamheter och
kommunen har en låg arbetslöshet. Under sommaren gjorde sig utmaningen särskilt framträdande i
rekryteringen av sommarvikarier. Sammantaget medför befolkningsförändringen och den låga
arbetslösheten betydande utmaningar för ekonomin och kompetensförsörjningen. Enligt SKR
kommer år 2023 vara starten på en tuff framtid för kommunerna på grund av minskat skatteunderlag
och minskade statsbidrag.
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Utmaningar kring tillväxt
I takt med att kommunen växer kommer invånarnasbehov av stöd och hjälp från socialtjänsten att
öka. Socialtjänsten möter konsekvenserna av bostadsbristen och ser behov hos allt fler målgrupper.
En förutsättning för att verksamheterna ska fungera är att behovet av verksamhetsanpassade lokaler
tillgodoses i olika områden. Verksamheterna förväntasäven arbeta med digitala lösningar och nya
arbetssätt. År 2023 kommer att präglas av införandet av ett nytt processtöd och planeringsverktyg,
vilket på sikt ökar möjligheterna för verksamheterna att utveckla arbetssätt och rutiner. I ett första
skede kommer själva systembytet vara resurskrävande i alla verksamheter och ta medarbetares tid i
anspråk.

Utifrån omvärldens påverkan och rådande förutsättningar behöver verksamheterna fortsätta sitt
arbete med att anpassa och utveckla framtidens insatser till sina brukare och forma framtidens
arbetsplatser för sina medarbetare.

Nämndens mål oc h foku s

Individ- och familjenämnden har ett övergripande mål för nämndens alla verksamheter med
inriktning mot självständighet och egen försörjning. Det övergripande målet ska vara väl känt för alla
medarbetare. Verksamheterna ska arbeta för att möjliggöra
och stärka människors förutsättningar att leva ett självständigt
liv.

Det stöd som ges ska stärka den enskildes möjlighet till ett
fullvärdigt och självständigt liv. Ett brett stöd till barn, unga och
deras familjer är en viktig del av socialtjänstens uppdrag, både förebyggande och vid behov.
För vuxna är arbete, bostad och möjligheten att vara självförsörjande av central betydelse.

Fokus2023

Kompetensförsörjningen. Mot bakgrund av de utmaningar som väntas inom
kompetensförsörjningen är det viktigt att synliggöra behov av en god arbetsmiljö. Arbete med
ständiga förbättringar och strategier för att behålla och rekrytera personal sker kontinuerligt.
Införandet av nya processtöd och planeringsverktyg kommer under 2023 kräva ytterligare resurser
från verksamhetens grunduppdrag. Nämnden kommer fortsatt följa föregående års påbörjade
arbetsmiljöarbete inom myndighetsutövningen för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar
arbetsmiljö.

Förebyggande arbete och tidiga insatser. Nämnden vill att de förebyggande satsningar som gjorts i
samverkan med andra förvaltningar och myndigheter ska fortsätta. Satsningarna följs upp och vid
gott resultat finns möjlighet att insatserna övergår till den ordinarie verksamheten.

Bilden av socialtjänstens uppdrag. Samhällets bild av socialtjänstens uppdrag påverkas av
uppmärksamhet i massmedia och sociala medier. Nämnden vill synliggöra socialtjänstens uppdrag i
syfte att vara tillgänglig för alla invånare som har behov av stöd och hjälp. Det är av stor vikt att
personer med behov av stöd eller hjälp vill, kan och vågar ta kontakt när behov uppstår. Samverkan
med ideella föreningar, nätverk och organisationer har ett stort egenvärde och deras betydelse för
att möta gemensamma utmaningar kan inte nog betonas. Nämnden har uppdragit t ill förvaltningen
att under 2023 ta fram en plan i syfte att öka allmänhetens kunskap om socialtjänstens uppdrag.

Att stärka den enskildes
förmåga att leva ett

självständigt liv.
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Nämn de n s arbete me d kvalitet

Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet (3 kap. 3§ SoL). God kvalitet innebär att
medarbetarna arbetar rättssäkert, tillgängligt, med respektfullt bemötande, delaktighet och utifrån
bästa möjliga kunskap i genomtänkta arbetssätt. För att kunna bedriva verksamhet med god kvalitet
behöver verksamheterna ha rätt förutsättningar.

Inom ett antal områden finns utmaningar med att säkra förutsättningarna för att ge stöd och hjälp till
medborgare och en god patientsäkerhet. Verksamheterna behöver tillgång till personal med lämplig
utbildning och erfarenhet, samt finnas i lokaler som är behovsanpassade. Verksamheterna kräver
digitala verktyg som underlättar och främjar nya arbetssätt. Även de ekonomiska förutsättningarna
har betydelse.

Nämnden har fastställt ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med
Socialstyrelsens föreskrifter för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Det beskriver hur
verksamheterna planerar, leder, kontrollerar, följer upp, utvärderar och förbättrar verksamheten. Ett
jämställdshetsperspektiv ska genomsyra arbetet. Egenkontroller, utredning av klagomål och
avvikelserapportering ska uppmuntras, vara ett stöd i utvecklingen och leda till förbättringar inom
verksamheten. På så visska verksamheterna uppnå god kvalitet.

Stöd och omsorgs huvudprocesser
Arbetet med att tillgodose behov samt tillhandahålla insatser som leder till att personer får det stöd
och den hjälp de behöver sker i huvudprocesserna:

Huvudprocesserna har brutits ner till nio delprocesser. Nämndens uppdrag till förvaltningen för 2023
beskrivs i berörd delprocess.

Stöd och omsorgs delprocesser

Målgruppen barn och unga som tar emot stöd enligt LSS har olika typer av funktionsnedsättningar.
Stöd som ges syftar till att stötta barn och unga att leva som andra och på lika villkor utifrån den
enskildes behov. Insatserna för barn och unga kan öka självständigheten utifrån den enskildes
förutsättningar. De syftar även till att skapa en trygghet i uppväxtmiljön och meningsfull fritid.

Det pågår ett arbete med att se över utformning av stödet till barn som har stora behov i form av
boendeinsatser. Under 2023 kommer verksamheterna fortsätta arbeta med att implementera
barnkonventionen enligt rutin.

Familjerätten ger stöd i frågor gällande faderskap, vårdnad, boende och umgänge samt adoption. I
samband med separationer arbetar familjerätten med samarbetssamtal, avtal angående vårdnad,
boende och umgänge samt utredningar och upplysningar på uppdrag av domstol.

Tillgodose behov av stöd och omsorg

Erbjuda hälso- och sjukvård

Ge stöd och service enligt LSS till barn och unga

Ge råd och stöd i samt handlägga familjerättsliga ärenden
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Den tydliga målsättningen i delprocessen är att fler barn och unga ska få möjlighet att växa upp
under goda och trygga förhållanden i sitt befintliga nätverk, med sina föräldrar och/eller andra viktiga
vuxna som finns kvar för barnet/den unge under hela uppväxten. För att nå dit behöver nämndens
verksamheter tidigt upptäcka och nå ut, involvera barnets nätverk och kunna erbjuda och ge stöd i
hemmet anpassat efter barnets behov. Det krävs även samverkan med andra aktörer som möter
barn och unga. En viktig samverkansform för barn och unga med behov av stöd och omsorg är HLT-
möten mellan för- och grundskola, elevhälsa, individ- och familjeomsorg och regionens
hälsocentraler. En särskild samverkan mellan socialtjänsten och Region Västerbotten finns för svårt
sjuka barn.

Under 2023 vill nämnden fokusera på förebyggande arbete till barn och unga. Satsningar om tidiga
insatser för barn och unga visar positiva resultat. Ytterligare utvärderingar för satsningen ska göras
som grund för fortsatt arbete. Satsningen sker i samverkan med skola, fritid och polis.

Sedan tidigare pågår arbete med att genomlysa verksamheter för att synliggöra människorna bakom
siffrorna och för att utröna om det går att se skillnad i fördelning av resurser utifrån kön. Fokus under
2023 är fortsatt placeringar barn/unga.

Nämnden har i uppdrag att erbjuda stöd i boende till de elever vid Riksgymnasiet för
funktionsnedsatta elever som har behov av det.

Målgruppen för delprocessen är vuxna som har behov av stöd och service enligt LSS. Arbetet inom
denna delprocess grundar sig i en strävan om att stärka individerna att stärka sig själva. Insatser
enligt LSS ska öka möjligheten att leva som andra i den mån det är möjligt utifrån egna
förutsättningar. Den enskildes delaktighet är viktig. Ett arbete med att revidera och förbättra
genomförandeplaner har återupptagits efter att ha stått tillbaka under pandemin.

Ge stöd, omsorg och skydd (enligt SoL och LVU) till barn, unga och familj

Tillgodose behov av stöd i boende under skolgång till vissa elever vid Rh-gymnasium

Ge stöd och service enligt LSS till vuxna

Nämnden följer särskilt:
- Antal placeringsdygn för barn och ungdomar på HVB
- Antal placeringsdygn för barn och ungdomar i familjehem totalt (även konsultstödda)
- Andel barn och unga som upplever att det varit delaktiga och blivit lyssnade på
- Andel ungdomar som har sysselsättning och egen försörjning är de lämnar

verksamheten
- Andel anmälningar inom barn och unga som hanteras inom stipulerad tid efter

aktualisering
- Andel ärenden där behov av extern samverkan identifierats och genomförts

Nämnden uppdrar till förvaltningen att se över behov av fler insatser i hemmet till
barnfamiljer i syfte att underlätta vardagen och/eller tillgodogöra sig stöd och behandling.
Stödet ska förebygga behov av mer långtgående och omfattande insatser.

Nämnden beslutar att ett samarbete ska etableras med Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden med syftet att insatsen Salam Familj, som erbjuder föräldrastöd
och samhällsinformation till nyanlända, ska säkras inför framtiden.
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Inom daglig verksamhet pågår ett arbete med att se över arbetssätten kring anskaffning av platser
och att rusta brukarna för extern sysselsättning. Under 2023 fortsätter arbetet med att förtydliga det
systematiska kvalitetsarbetet inom hela funktionshinderomsorgen.

Delprocessens mål är att personer i behov av ekonomiskt bistånd så snart som möjligt ska uppnå
självförsörjning. För att uppnå detta krävsett gott internt samarbete och samverkan med en rad
olika aktörer.

I samverkan med Umeå kommuns Arbetsmarknad, integration, samordningsförbund samt
Arbetsförmedlingen pågår ett gemensamt utvecklingsarbete i syfte att hitta gemensamma arbetssätt
för att snabbare uppnå egen försörjning. Arbetet ska minska risken för utanförskap och långvarigt
behov av försörjningsstöd.

För att möjliggöra att mer arbetstid läggs på att möta och stödja klienter satsar Individ- och
familjenämnden på att digitalisera de administrativa delarna av försörjningsstöd. Aktiviteter med ett
särskilt fokus på barnfamiljer pågår i syfte att bekämpa barnfattigdom.

Personer med behov av stöd, omsorg eller skydd befinner sig ofta i en utsatt och sårbar situation, och
har ofta behov inom fler än ett livsområde. Det är inte ovanligt att missbruk, våldsutsatthet,
hemlöshet eller psykisk ohälsa hänger ihop. För att tillgodose behoven på bästa sätt krävs en
helhetssyn på personens livssituation.

Det stöd som ges ska anpassas till att stärka förmågan att leva ett självständigt liv och skapa
förutsättningar för den enskilde att kunna bo i eget boende. Personer i hemlöshetssituationer ska
minska, men i takt med att Umeå växer så ökar även behoven hos kommunens invånare. Det pågår
arbeten med att se över boendeformer och bredda insatser som ger personer förutsättningar att
ordna och behålla boende.

Ge stöd till självförsörjning och tillgodose behov av ekonomiskt bistånd

Ge stöd, omsorg och skydd (enligt SoL och LVM) till vuxna

Nämnden följer särskilt:
- Andel personer som har sin dagliga verksamhet förlagd till företag/ förening/offentlig

sektor
- Antal personer som går från daglig verksamhet till någon form av anställning eller

studier
- Andel uppföljda beslut personlig assistans

Nämnden följer särskilt:
- Antal bidragsmånader för personer som uppbär ekonomiskt bistånd
- Andel ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd
- Antalet barn som ingår i hushåll som uppbär försörjningsstöd
- Antalet familjer med barn som uppbär försörjningsstöd
- Antal bidragsmånader för personer som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av

arbetslöshet (åldersindelning)
- Nollvision vräkning av barn

Nämnden uppdrar till förvaltningen att se över förutsättningarna att på nytt inrätta ett forum
för samverkan med brukarföreningar inom LSS.
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Nämndens verksamheter ska med tidig upptäckt och rätt insatser ge personer som är våldsutsatta,
barn som upplevt våld och personer som utövar våld det stöd och den hjälp de behöver.
Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för de som utsatts för våld i nära relation. Stöd ges till personer
som befinner sig i prostitution, har sex mot ersättning eller är offer för människohandel.

Att arbeta med åtgärder för att motverka prostitution och motverka människohandel med sexuella
ändamål är en del i medborgarlöftet som polisen och Umeå kommun tagit fram. Fortsatt arbete inom
det området görs för att öka trygghet och minska brottslighet.

Familjerådgivningen syftar till att bearbeta och hantera samlevnadskonflikter i parförhållanden och
familjer. Under de senaste åren har det blivit ett ökat inflöde till familjerådgivningen. Under 2022 har
ett större arbete har gjorts för att se över arbetssätt och minska kötiden.

Bland annat har arbetet innefattat omvärldsbevakning för att förstå hur andra kommuner valt att
organisera motsvarande uppgifter. Det har även gjortsen processkartläggning i syfte att identifiera
aktiviteter som är välfungerande samt aktiviteter med förbättringsbehov. Fortsatt arbete utifrån
identifierade åtgärder kommer att pågå under 2023.

Hälso- och sjukvård erbjuds till personer som bor på gruppbostäder inom funktionshinderomsorgen,
samt under den tid som personerna vistas på daglig verksamhet. Handlingsplanen för ökad
patientsäkerhet är stöd för att inrätta principer, prioriteringar och mål för patientsäkerhetsarbetet.
Den medicinska ledningen är en förutsättning för att kunna bedriva behovsbaserad och
personcentrerad kommunal hälso- och sjukvård på ett resurseffektivt sätt.

Erbjuda familjerådgivning

Erbjuda hälso- och sjukvård till personer i bostad med särskild service och under vistelsetid daglig verksamhet

Nämnden följer särskilt:
- Antal som minskat stöd pga. självständighet i boendestöd
- Antal personer inom ordinärt boende som avslutat sitt stöd på grund av ökad

självständighet
- Andel ej återaktualiserade personer med missbruk
- Antal personer i hemlöshetssituation (årligen)

Nämnden uppdrar till förvaltningen att återuppta arbetet med att utreda behovet av ett
boende för personer i behov av skydd. Syftet är att bedöma framtida behov och utreda
förutsättningarna för att bedriva en sådan verksamhet.

Handlingsplan för hemlöshet 2018-2021 ska revideras utifrån en ny modell inom ramen för
kommande kommunövergripande beredningsprocess.

Nämnden beslutar att ett sammanhållet och kostnadsfritt boendestöd ska tillskapas som
insats. Underlag med förutsättningar för detta och förslag till beslut ska underställas nämnden
för slutgiltigt ställningstagande under 2023.
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Styrdokument

Viktiga styrdokument:
- Individ- och familjenämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Individ- och familjenämndens kvalitetsberättelse
- Individ- och familjenämndens patientsäkerhetsberättelse
- Individ- och familjenämndens internkontrollplan
- Individ- och familjenämndens lokalförsörjningsplan
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Nämn de n s p lane ring för in riktnin gsmål o ch p rogram

Fullmäktige fastställde fem inriktningsmål i juni 2022. Individ- och familjenämnden har tilldelats
åtaganden för inriktningsmål 2, 3 och 5. Mål 2 och 3 konkretiseras i programmet för social hållbarhet.

Program för social hållbarhet
Programmets syfte är att bidra till att uppnå kommunens ambitioner att motverka ökade skillnader
mellan medborgarna genom att bygga kommunen och verksamheterna så jämlikt och jämställt som
möjligt och aktivt arbeta för att skapa goda livsvillkor för alla. Programmet innehåller fokusområden
där nämnden tilldelats programåtaganden.

Fokusområde 1
Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Nämndens programåtaganden Nämndens planering

1.1 Förhindra framväxten av segregation och
utsatta områden

I arbetet ingår att utveckla hur kommunen
mellan olika förvaltningar kan arbeta mer
tillsammans, samt med andra aktörer och
civilsamhället, detta i syfte att förbättra och
utveckla arbetsmetoderna för att skapa ännu
bättre förutsättningar för tidiga insatser och
långsiktiga verksamheter.
Huvudansvar: KS, IFN, FGN, BN, TN, UKF genom
Bostaden och Ultra

Nämnden har fokus på förebyggande satsningar
som beskrivs i processen för stöd, omsorg och
skydd till barn, unga och familj som kommer att
fortsätta under 2023.

Ideella föreningar, nätverk och organisationer
har ett stort egenvärde och deras betydelse för
att möta gemensamma utmaningar och social
utsatthet kan inte nog betonas för att klara
framtidens utmaningar. Samarbete med den
ideella sektorn stärker den sociala tilliten och
utvecklar demokratin.

1.2 Ett Umeå fritt från våld

Arbetet med ett Umeå fritt från våld utgår ifrån
Umeå kommuns handlingsplan mot våld.
Huvudansvar: KS, IFN, TN, UKF genom Bostaden
och Ultra

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att de
som utsatts för våld i nära relation, barn som
upplevt våld och personer som utövar våld det
stöd och den hjälp de behöver. Nämnden
samverkar med Region Västerbotten genom
Centrum mot våld, som har ett särskilt uppdrag

Inriktningsmål 2

Umeå ska växa hållbart utan några
utsatta områden

Samordningsansvar: kommunstyrelsen och individ- och
familjenämnden.

Mål 2 destineras särskilt till: individ- och familjenämnden, för- och
grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,

fritidsnämnden, kulturnämnden samt tekniska nämnden.

Inriktningsmål 3

Umeå kommun ska skapa
förutsättningar för kvinnor och män att

ha samma makt att forma samhället
såväl som sina egna liv

Samordningsansvar: kommunstyrelsen.

Mål 3 destineras särskilt till: för- och grundskolenämnden, gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjenämnden,

tekniska nämnden samt äldrenämnden.
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som kompetenscentrum kring våldsfrågor och
för att nå ut med det stöd och de insatser som
finns tillgängliga.

Rutiner för att uppmärksamma och hantera
våldsbejakande extremism har tagits fram och
implementeras i verksamheten.

1.3 Förebyggande insatser och trygghetsarbete

En utökning av det förebyggande arbetet – att
tidigt nå ut med stöd och att med rätt insatser
stärka tilltron till samhällets institutioner och
delaktighet i samhället och minska social oro för
att på så vis förebygga behov av mer
genomgripande insatser inom ramen för
trygghetsuppdraget för Umeå växer – tryggt
och säkert.
Huvudansvar: KS, IFN, FGN, FN, KN, UKF genom
Bostaden och Ultra

Under 2023 har nämnden fokus på det
förebyggande arbetet – att tidigt nå ut med
stöd och att med rätt insatser, minska social oro
samt förebygga behov av mer genomgripande
insatser med koppling till arbetet med ett Umeå
som ska växa hållbart. De verksamheter och nya
insatser som startat upp under 2021 ska ges
förutsättning att fortsätta. En utmaning
kommande år kommer vara att stärka bilden av
socialtjänsten efter desinformationskampanjer
och mediala händelser.

Fokusområde 2
Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha
samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv

Nämndens programåtagande Nämndens planering

2.3 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Arbetet knyter an till ett Umeå fritt från våld
som utgår ifrån Umeå kommuns handlingsplan
mot våld, samt det sjätte nationella
jämställdhetspolitiska delmålet. Huvudansvar:
JUSK, IFN, TN

Den kommunövergripande handlingsplanen
mot våld ligger till grund för fortsatt arbete. I
handlingsplanen finns konkreta aktiviteter som
samordnas av UmeBrå. Inom ramen för
handlingsplanen sker under året utveckling av
arbetet mot prostitution och människohandel
samt utveckling av åtgärder för att motverka
hedersrelaterat våld. Åtgärderna inom ramen
för planen följs upp.

Fokusområde 3
Barns uppväxtvillkor

Nämndens programåtagande Nämndens planering

3.1 Barn och ungdomars rätt till delaktighet
och inflytande i kommunens utveckling ska
säkerställas.

Arbetet utgår ifrån barnkonventionens
grundläggande principer om barnets rätt att

Nämnden antog under 2021 Handlingsplan för
implementering av barnkonventionen 2021–
2023. Handlingsplanen syftar till att skapa
förutsättningar för att barnkonventionen i sin
helhet ska kunna implementeras i nämndens
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uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på i alla
frågor som rör det, och är en del i det pågående
arbetet med dialog och demokratiutveckling
med fokus på utvecklad medborgardialog.
Huvudansvar: KS, FGN, GVN, IFN, FN, KN, TN

samtliga verksamheter. Målet är att
barnkonventionens grundsyn ska genomsyra
nämndens verksamheter och att barns
rättigheter ska kunna tillgodoses.
Handlingsplanen följs upp årligen. Som stöd i
detta arbete finns en barnrättsstrateg för
nämndens område.

3.2 Motverka barnfattigdom.

Arbetet mot barnfattigdom utgår ifrån Umeå
kommuns handlingsplan för halverad
barnfattigdom. Huvudansvar: IFN, GVN, PN, KN,
FN, FGN, KS, TN, BN

Nämnden förstärker barnrättsperspektivet
inom försörjningsstödet inför 2023 och avser
fastställda uppdaterade riktlinjer för
ekonomiskt bistånd. Syftet är att lindra
utsatthet genom särskilda lättnader för
barnfamiljer.

Arbete pågår även inom ramen för ett
uppdragsinitiativ via fyrpartssamverkan (Umeå
kommun, Region Västerbotten,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och
tillkommande Kriminalvården genom
Samordningsförbundet) att prioritera
barnfamiljer (i första hand är initiativet riktat till
försörjningsstödet).

3.3 Förebyggande folkhälsoarbete.

Folkhälsoarbetet är en viktig del för att uppnå
en socialt hållbar utveckling genom att skapa
goda levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter
för hela befolkningen i Umeå kommun. Både
det hälsofrämjande och det
sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt. Inom
fokusområdet barns uppväxtvillkor prioriteras
kommunens folkhälsoarbete med barn och
unga, men arbetet är viktigt livet ut och ett
folkhälsoperspektiv med fokus på jämlika
förutsättningar för en god folkhälsa ska
genomsyra hela programmet. Huvudansvar: KS,
FGN, GVN, IFN, FN, KN, TN

Att arbeta med suicidprevention är en del av
Umeå kommuns Program för säkerhet och
trygghet. Nämndens verksamheter arbetar
utifrån lokala handlingsplaner och checklistor
för att så långt det är möjligt förebygga suicid.
Metodstöd för bemötande, kunskap och
utbildning finns tillgängligt för alla
verksamheter. Rutiner gällande
suicidprevention finns tillgängliga digitalt.

Samarbetet mellan för- och grundskola,
elevhälsa, individ- och familjeomsorg och
landstingets hälsocentraler i form av HLT-möten
(hälsa, lärande och trygghet) fortsätter.

Fokusområde 4
Boende och bebyggelsemiljö

Nämndens programåtagande Nämndens planering

4.3 Främja en socialt hållbar
bostadsförsörjning och motverka hemlöshet.

Kommunens övergripande bostadspolitiska mål
är att möta både dagens och framtidens behov

Nämnden omfattasav flera aktiviteter i
bostadsförsörjningsprogrammet. Ett antal
åtaganden regleras i Umeå kommuns
handlingsplan mot hemlöshet, bland annat
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av bostäder. För en socialt hållbar
bostadsförsörjning och motverka hemlöshet
kan det behövas särskilda åtgärder riktade mot
de mest utsatta i samhället, utifrån Umeå
kommuns bostadsförsörjningsprogram.
Huvudansvar: KS, BN, IFN, TN, UKF genom
Bostaden

årliga kartläggningar av omfattningen av
hemlösa i Umeå (sedan 2021).

Nämndens verksamheter arbetar även med att
skapa en större variation av boendeinsatser för
att bättre möta individuella stödbehov. Inom
ramen för det avser verksamheterna att se över
arbetet för att minska risk för avhysningar.

Fokusområde 5
Arbete och försörjning

Nämndens programåtagande Nämndens planering

5.1 Skapa förutsättningar för en ekonomisk
jämlikhet och en högkvalitativ välfärd för livets
alla skeden.

Arbetet utgår ifrån de data som kommunen har
kring livsvillkor, ekonomi och hälsa. Dessa utgör
beslutsunderlag för att prioritera och följa upp
kommunens arbete med jämlikhet och
folkhälsa. Huvudansvar: KS, IFN, ÄN, UKF genom
Bostaden

Inom verksamheterna är det initialt
myndighetsutövningen, som möter inflödet av
ärenden, som också uppfattar trender och
mönster i behov. Myndighet fångar upp signaler
för att förstå nya behov. Verkställighet
signalerar utveckling och trender vid behov.

För insatser finns möjlighet att ta fram
prognoser utifrån data i alla processteg – från
aktualisering tills att insatsen följs upp.
Nämnden begär även analyser av statistik
utifrån genderbudgeting, där senaste uppdraget
var analys för placerade barn och unga.
Ytterligare ett exempel som följs är
barnfattigdom.

5.3 Särskilt stöd till de personer som står långt
från arbetsmarknaden.

Arbetet syftar till att samordna insatser för att
förbättra kompetensförsörjningen och
påskynda individers etablering i arbetslivet med
särskilt fokus på personer som står långt från
arbetsmarknaden i samverkan med bland annat
arbetsförmedlingen, Umeåregionens
kommuner och Samordningsförbundet.
Huvudansvar: FGN, GVN, IFN

För att möjliggöra för personer med
försörjningsstöd att uppnå egen försörjning
pågår utvecklingsarbeten där nya arbetssätt och
flöden testas i mindre skala och utvärderas.
Målet är att ta fram en modell som tidigt och
långsiktigt stödjer personer i behov av arbete
eller arbetsmarknadsinsatser till
självförsörjning. Utvecklingsarbetet sker dels i
tvåpartssamverkan mellan Umeå kommun
(Socialtjänst samt Arbetsmarknad och
integration) och Arbetsförmedlingen, och dels i
den 4-partssamverkan som utgår från FINSAM
genom Samordningsförbundet (bestående av
Umeå regionens kommuner,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Region Västerbotten).
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Nämndens åtagande Nämndens planering

För att klara kompetensförsörjningen, förbättra
arbetsmiljö och ge bättre medborgarnytta ska
de möjligheter som den digitala
transformationen innebär vara
förstahandsalternativet för Umeå kommuns
verksamhetsutveckling.

Mål 5 destineras särskilt till: KS, PN, ÄN, IFN, TN,
FGN, GVN samt, Umeå energi.

Fokus för 2023 kommer att vara planering och
implementation av Processtöd och
Planeringsverktyg. I samband med detta
kommer en behovsinventering att utföras inom
verksamheterna, för att sätta riktning och fokus
på kommande digital transformation. Som stöd
till verksamheterna finns
verksamhetsutvecklare med fokus på
digitaliseringsfrågor.

Processtöd och Planeringsverktyg spelar en
avgörande roll för att Stöd och omsorgs
verksamhetsförmågor och grundprocesser ska
klara av att omsätta den nödvändiga digitala
utvecklingen som förväntas. Invånare kommer i
ökad utsträckning digitalt konsumera och
producera information kopplat till sitt/sina
ärenden i form av e-tjänster. För medarbetarna
kommer det bland annat innebära en förbättrad
och kvalitetssäkrad dokumentation, bidra till
god digital arbetsmiljö genom exempelvis
mobilt arbete och automation.

Styrdokument

Inriktningsmål 5

För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljö och ge bättre
medborgarnytta ska de möjligheter som den digitala transformationen innebär vara

förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling

Samordningsansvar: kommunstyrelsen.

Viktiga styrdokument:
- Handlingsplan för implementering av barnkonventionen (IFN)
- Handlingsplan mot barnfattigdom (IFN)
- Umeå kommuns handlingsplan mot våld (KF)
- Handlingsplan för suicidprevention (IFN)
- Handlingsplan mot hemlöshet 2018-2021 (KF)
- Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram (KF)
- Stöd och omsorgs digitaliseringsplan (IFN)
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Tilläg gsu p pd rag

Kommunfullmäktiges tilläggsuppdrag till individ- och familjenämnden

Tilläggsuppdrag Nämndens planering

Tilläggsuppdrag 2022:4 Kommunfullmäktige ger
individ- och familjenämnden i uppdrag att i
samverkan med gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden arbeta för att minska
andelen personer med försörjningsstöd genom
att arbeta med rätt stöd och insatser, samt via
digitalisering ge mer tid till stöd till personer
med försörjningsstöd att nå självförsörjning.

Arbetet som pågår inom ramen för detta
tilläggsuppdrag finns beskrivet under 5.3 samt
inom försörjningsstödsprocessen.

Tilläggsuppdrag 2022:10 Kommunfullmäktige
ger tekniska nämnden tillsammans med individ-
och familjenämnden i uppdrag att utreda olika
alternativ gällande individ- och
familjenämndens behov av långsiktiga lokaler
för daglig verksamhet,
funktionshinderomsorgen. Alternativen ska
belysa ekonomiska konsekvenser ur både
fastighets- och verksamhetsperspektiv, samt
eventuella andra verksamhetsmässiga
konsekvenser. Dialog med andra nämnder och
förvaltningar ska också ske för att studera
eventuella möjligheter till samlokalisering med
kommunens andra verksamheter.

Representanter från nämndens verksamheter
träffar representanter från
Fastighetsförvaltningen och har enats om ett
förslag för att möta volymökningen inom daglig
verksamhet. Arbetet fortsätter.

Tilläggsuppdrag 2022:32 De anställda måste få
mer tid till sina huvudsakliga uppgifter som vård
och omsorg samt undervisning. Det bör utredas
hur den tid som idag ägnas åt exempelvis
dokumentation och andra sidouppgifter ska
kunna minskas. Uppdraget bör i första hand ges
till FGN, GVN, ÄN samt IFN. Utredningen bör
ske i samverkan med personalrepresentanter.

HR-funktionen erbjuder verksamheterna stöd i
schemaplanering, utbildningar och rekrytering.
Utifrån kompetensförsörjningsläget finns i
nuläget behov av att avlasta chefer i
rekryteringsprocessen, som tar mer tid och
kraft från grunduppdraget än förut. Införandet
av nytt processtöd och planeringsverktyg
kommer på sikt avlasta medarbetare i
dokumentationsuppgifter. I en övergångsfas
kommer dock systembytet vara tidskrävande.

Tilläggsuppdrag 2022:33 Utred möjligheterna
till en samordnad utbildningssatsning för
vårdbiträden och undersköterskor som
innefattar personal inom äldreomsorgen och
individ- och familjeomsorgen. I utredningen
ingår möjligheten att samordna den nödvändiga
utbildningen i vårdsvenska med SFI-
undervisningen.

Arbetet som pågår inom ramen för detta
tilläggsuppdrag finns beskrivet i nämndens
kompetensförsörjningsplan och utbildningsplan.
Aktiviteter kopplat till respektive plan pågår
fortlöpande.
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Nämn de n s arbete me d p e rson alp oli tiska mål

Personalpolitiska mål

För att möta de utmaningar Individ- och familjenämndens verksamheter har och står inför, finns ett
stort behov av att vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro över
tid. Genom ett systematiskt och långsiktigt arbete med utgångspunkt från friskfaktorer, kan vi nå
goda arbetsmiljöer, utveckla verksamheten samt rekrytera och behålla medarbetare med rätt
kompetens.

Kommunfullmäktiges mål Nämndens planering

Mål 6:
Umeå kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare som
klarar
kompetensförsörjningen och
kommunens medarbetare
ska spegla mångfalden i
samhället.

För att klara den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen som
är en förutsättning för att nämnden ska klara sina grunduppdrag
krävs ett systematiskt, samordnat och långsiktigt arbete i
samarbete mellan medarbetare, chefer och fackliga
organisationer. Fortsatt samverkan med lärosäten och andra
utbildningsaktörer, fortsatta insatser ifrån staten, samt
gemensamma insatser mellan kommunen och regionen är ett
måste för att kunna möta den stora
kompetensförsörjningsutmaningen.

Kompetensförsörjningsplan för Stöd och omsorg 2023-2025 utgör
en grund för arbetet med verksamhetens behov av personal och
kompetens på kort och lång sikt. Fler ska välja att söka sig till
nämndens verksamheter vilket betyder att arbetet ska vara
attraktivt och att ett utvecklat samarbete med relevanta
utbildningssamordnare är viktigt.

Kopplat till kompetensförsörjningsplanen är aktivitetsplanen som
utgör en viktig del för att nå framåt pågående aktiviteter. Utöver
detta görsen utbildningsplan som skapar överblick över planerade
utbildningsinsatser, desskostnader och finansiering.
Utbildningsplanen revideras likt aktivitetsplanen årligen utefter
budgetförutsättningar och behov. Exempel på områden där
kompetensen ska höjasär nationella minoriteter och HBTQI.

Introduktion av nya medarbetare är av största vikt för att ge trygga
medarbetare och säkra kompetensen. En långsiktigt hållbar
utbildningsplan för nämndens alla verksamheter kommer att säkra
att särskilt identifierade utbildningar kan löpa på år efter år.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och
kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte
mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Målet med
Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både
medarbetare och chefer inom Stöd och omsorg genom att erbjuda
bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt
sätt. Yrkesresan är en digital utbildningsplattform som är
uppby ggd so m en kom petensutv ecklingsresa m ed o lika ” resv ägar”
o ch ” resv äsko r” . Under v arje resv äska finns ett antal t illgängliga
utbildningar kopplat mot området. Resväskorna är indelade utifrån
tid i yrket. Det finns även utbildningar för chefer. Utbildningarna är
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både fysiska och digitala beroende på vilken utbildning det handlar
om.

Den digitalisering och automatisering som sker i samband med
verksamhetsutveckling är och kommer att vara fortsatt
betydelsefull för att klara ökade behov.

Tillsvidareanställd personal som saknar relevant
gymnasiekompetens ska uppmuntras och ges förutsättningar att
utbilda sig och uppnå formell kompetens. Möjlighet till validering
av kunskaper och kompetenser ges. Adekvat vidareutbildning på
universitets- och yrkeshögskolenivå ska uppmuntras.

Kunskaper i svenska språket är mycket viktigt inom nämndens
verksamheter och medarbetare som saknar betyg i dessa kurser
ska uppmuntras att studera svenska.

I enlighet med Umeå kommuns Program för tillgänglighet ska
minst tio praktik- eller lärlingsplatser ska erbjudas till personer
med funktionsnedsättning. Personer med intellektuell
funktionsnedsättning ska också ges möjlighet till anpassad
anställning i någon av kommunens verksamheter eller kommunala
bolag. Serviceassistenten fungerar som en extra resurs i
verksamheten. En handlingsplan är framtagen för att nå de
uppsatta målen. Kunskap om hur situationen ser ut för personer
med funktionsnedsättning och vad en tillgänglig arbetsmarknad
innebär är en angelägen fråga för såväl tjänstepersoner som för
förtroendevalda.

Kompetensförsörjningen ska säkras på ett sådant sätt så att
bemanningsföretag inte behöver användas för att klara av de
behov som finns.

Mål 7:
Umeå kommun ska ha ett
närvarande ledarskap som
skapar förutsättningar för
goda resultat där riktvärdet
för antalet medarbetare per
chef inte ska vara fler än 30.

Ett närvarande ledarskap gör att medarbetarna bättre klarar
utmaningarna i arbetslivet och möjliggör delaktighet.
Medarbetarna ska ha förutsättningar och möjligheter att vara
delaktiga och tillsammans med ledarna utveckla och föra
verksamheten framåt.

Inom nämndens område är antalet medarbetare per chef i
genomsnitt inte fler än 25.

Bemanningsenheten är en stödfunktion till chefer inom stöd och
omsorg, dvs rekrytering, korttidsbemanning, schemaläggning och
personaladministrativt stöd till chefer.

Mål 8:
Umeå kommun ska ha
hälsofrämjande
arbetsplatser och en
sjukfrånvaro som ligger lägre
än genomsnittet för Sveriges
kommuner. Olikheter mellan
kvinnors och mäns
arbetsmiljöer, arbetsvillkor
och sjukfrånvaro ska minska.

Den årliga medarbetarenkätens är en viktig del i att uppnå
förbättringar i arbetsmiljön och alla chefer ansvarar för åtgärder
och uppföljning inom sina verksamheter.

I den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet framgår
förbättringar och uppnådda resultat, vilket är ett underlag för
planeringen av arbetsmiljöarbetet kommande år. Ett systematiskt
arbetsmiljöarbete är centralt för att skapa en god arbetsmiljö och
även en grund till att klara kompetensförsörjningen. Det är en
bidragande faktor för en hållbar arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro.
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Alla chefer och skyddsombud erbjuds utbildning i systematiskt
arbetsmiljöarbete, där syftet är att det arbetsplatsnära
arbetsmiljöarbetet stärks och utvecklas.

Riskfaktorer ska kontinuerligt lyftas för att kunna vidta rätt
åtgärder. En betydande riskfaktor är hot och våld. Arbetet för att
förebygga och minska riskerna för hot och våld behöver stärkas
och rutiner samt stöd till chefer och medarbetare utvecklas i de
hot och våldssituationer som uppstår.

Mål 9:
Umeå kommun ska ha heltid
och tillsvidareanställning
som norm.

Umeå kommun vill säkra tryggare anställningar för nuvarande och
framtida medarbetare samt öka attraktiviteten som arbetsgivare.
Inom nämnden har majoriteten inom beslutade verksamheterna
heltidsanställning.

Styrdokument

Nämnden kommer förbättra enhetschefers förutsättningar och avlasta enhetschefsrollen genom
att stärka upp stödet i den långsiktiga rekryteringen (behov över 14 dagar), eftersom
rekryteringen tar mycket tid i anspråk. Nämnden budgeterar för fler 4 fler årsarbetare inom
Bemanning Stöd och omsorg. Åtgärden ska underlätta enhetschefsrollen utifrån
kompetensförsörjningsläget och öka möjligheten att fokusera på grunduppdraget.

Nämnden budgeterar även särskilt för en arbetsmiljösatsning gällande hot och våld genom att
förstärka arbetet Säkerhet och trygghet.

Viktiga styrdokument:
- Individ- och familjenämndens kompetensförsörjningsplan
- Individ- och familjenämndens utbildningsplan
- Aktivitetsplan kopplat till kompetensförsörjningsplan och utbildningsplan

Nämnden följer särskilt:
- Andel heltidsanställda
- Andel heltidsanställda exkl. personlig assistans
- Andel heltidsanställda inom område personlig assistans
- Andel tillsvidareanställda
- Andel långtidsfriska
- Sjukfrånvaro
- Antal praktikanter/ lärlingsplatser för personer med funktionsnedsättning (nyckeltal)
- Antal praktikanter/feriejobbare i verksamheterna (nyckeltal)
- Antal medarbetare/chef (max 30)
- Antal utbildade skyddsombud i verksamheterna
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Nämn de n s d rift- oc h inve ste ringsb ud get

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att både kommunens finansiella och verksamhetsmässiga mål
uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska
aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.

Förändrat läge i ekonomin

Kriget i Ukraina har orsakat breda kostnadsökningar för kommunsektorn som kan komma att påverka
nämnden genom prisändringar inför och under 2023. Svensk ekonomi bedöms befinna sig i en
lågkonjunktur under perioden 2023–2025 med ett sjunkande realskatteunderlag vilket kommer
påverka kommuners finansiella ställning negativt. Den övergripande negativa ekonomiska
utvecklingen i Sverige kan komma att påverka Individ- och familjenämndens verksamheter genom
högre belastning på verksamheterna och högre kostnader. Nämnden står också inför ekonomiska
utmaningar i form av tillväxten på verksamheten och komplexiteten genom ökade regleringar från
staten.

Pandemin har haft påverkan på Individ- och familjenämndens verksamheter genom en minskad
efterfrågan på insatser, ex. en tydlig nedgång på hemtjänsttimmar, vilket minskat kostnader. Individ-
och familjenämnden har också mottagit statsbidrag som påverkan de ekonomiska förutsättningarna
under perioden 2020–2022 vilka ser ut att upphöra under 2023 vilket kommer ha en negativ
påverkan på nämndens intäkter. De övergripande ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn
kan komma att leda till mindre ekonomiska resurser för Individ- och familjenämnden.

Nettokostnader

Kommunfullmäktige har fastställt att samtliga nämnder i Umeå kommun ska minska sin
net tokostnadsavv ikelse i jäm fö relse med gruppen ” Stö rre stad” som Umeå komm un jäm fö r sig m ed.

För Individ- och familjenämnden så uppgår nettokostnadsavvikelsen inom IFO under 2021 till 2,8%
vilket i kronor motsvarar 15 mkr. Jämförelsegruppen större stad hade en nettokostnadsavvikelse på
8,3% under 2021. Om Umeå kommun hade haft samma avvikelse hade det inneburit en avvikelse på
44 mkr.

För LSS verksamheter så hade Individ- och familjenämnden en negativ nettokostnadsavvikelse på -
3,5% vilket motsvarar -33 mkr. Det innebär att LSS verksamheterna bedrev sin verksamhet med
mindre kostnader än förväntat utifrån Umeå kommuns förutsättningar. Jämförelsegruppen större
stad hade en nettokostnadsavvikelse på -0,8% under 2021.

Budget

Inför budgetår 2023 har nämnden lagt en budget i balans utifrån den ram fullmäktige tilldelat
nämnden. Utgångspunkten är en budget som värnar kärnuppdraget med satsningar på det
förebyggande arbetet.

Nämnden fick inför 2023 ett budgettillskott från kommunfullmäktige men utrymmet för satsningar
efter att tillväxt och indexering av kostnader budgeterats för återstod en mindre del för satsningar.

Nämnden har använt det av kommunfullmäktige beslutade differentierade löneindexet som för
Individ- och familjenämnden motsvarar 3,38% löneökning under 2023. Löneökningarna för 2023 har
en stor osäkerhetsfaktor bakom sig då huvudöverenskommelsen med Kommunal löper ut vid
årsskiftet.



20 (30)

Övriga verksamhetskostnader, bidrag och satsningar från tidigare år räknas upp inför 2023 utifrån
indexering.

Utbildningsbudgeten för 2023 uppgår till 4 mnkr.

Tabell – budget 2023

Tillkommande resurser inom Individ- och familjenämnden under 2023

• Förstärkning för att möta ökade volymer LSS-boende 2,6 mnkr
• Förstärkning för att möta ökade volymer personlig assistans LSS 0,7 mnkr
• Förstärkning för att möta ökade behov inom daglig verksamhet 1,5 mnkr
• Förstärkning för att möta ökade volymer inom individ- och familjeomsorg 4,7 mnkr
• Utbyggnad av förebyggande verksamhet inom individ- och familjeomsorg kopplat till det

kommunövergripande arbetet med att Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden,
1,0 mnkr.

• Förstärkning riktad till friskvårdssatsningar och stärkt hälsa för personer med
funktionsnedsättningar 0,3 mnkr

Tillkommande resurser riktade mot arbetsmiljö inom Individ- och familjenämnden under 2023

• 4 årsarbetare till bemanningsenheten för att avlasta enhetschefer i rekrytering 2 mnkr
• Förstärkning för att avsätta en resurs till arbetet Säkerhet och trygghet 0,6 mnkr utifrån

särskild arbetsmiljösatsning kring hot och våld

Tidigare satsningar som kvarstår under 2023

Familjepeppen 0,1 mnkr
FoU Välfärd 0,7 mnkr
Minoritetsarbete 0,2 mnkr
Serviceassistenter genom tillgänglighetsprogrammet 1,0 mnkr
HBTQI Certifiering 0,1 mnkr
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Nämn de n s styrnin g och uppföljnin g av exte rna utförare

Individ- och familjenämnden har en plan för uppföljning av externa utförare inom nämndens område
sedan 2020. Nämndens externa avtal under 2022 indelassex avtalsområden och uppgick till ca 180
avtal vid årets början.

Syftet med uppföljningarna av externa utförare är att säkerställa den enskildes behov av insatser och
måluppfyllnad utifrån genomförandeplanen och att säkerställa att utförare följer de krav som är
ställda i upphandlingen för att tillgodose att alla vård- och omsorgsinsatser och behandlingsinsatser
är av god kvalitet.

Uppföljningen syftar också till att upptäcka eventuella oegentligheter och avvikelser gentemot
avtalet. Uppföljningarna ska även bidra till utveckling, lärande och förbättringar i verksamheten.

Nämndens uppföljningsplan för externa utförare fastställs årligen i februari.
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Bilagor

Bilaga 1. Utmaningar och möjligheter på 3-5 års sikt max 2 sidor

Kompetensförsörjningsutmaningen

Nämndensverksamheter ska tillgodose behov av stöd och omsorg för invånare som har rätt till stöd
och hjälp. Verksamheterna ser stora risker med att klara av sitt grunduppdrag när de närmsta åren
kommer innebära svårigheter att säkra rätt kompetens i och med att kommunen står inför en
befolkningsförändring. Utmaningen består i att klara av grunduppdraget när det saknas personal som
kan utföra insatserna. Andelen personer i arbetsför ålder kommer att öka i betydligt mindre
utsträckning än andelen äldre över 80, vilket innebär att försörjningskvoten förändras markant. Om
personaltätheten i verksamheterna på arbetsmarknaden ska kvarstå1 krävs att en betydande andel
(80 %) av de tillkommande i arbetsför ålder vill arbeta inom välfärden.

Kompetensförsörjningen är redan nu en påtaglig utmaning för nämndens verksamheter.
Verksamheterna har nått en punkt där det inte är möjligt att säkra personal delar av året. Av de
prognoser som finns tillgängliga önskasca 400 nya medarbetare inom en tioårsperiod. Den
förväntade ökningen prognosticeras till ca 100 nya medarbetare. Inom flera verksamheter finns
målgrupper som har omfattande omsorgsbehov, där det kan finnasbetydande risker för enskilda vid
brist på lämpligt utbildad personal.

Även språket är en utmaning då många av de kommande medarbetarna har ett annat modersmål.
Goda kunskaper i svenska språket är viktigt för att upprätthålla en god kvalitet och säkerhet. Det
behövs fler tidiga språkinsatser för att säkra upp kvalitén och säkerheten för både personal och
brukare.

Den låga arbetslöshetsnivån i länet innebär en stor kompetensförsörjningsutmaning då det råder
brist på arbetskraft med rätt kompetens. Bland länen i Sverige är bristen mest påtaglig i
Västerbotten. Arbetslösheten i Västerbottens län var 4,9 procent under det första kvartalet 2022 att
jämföra med riket som låg på 7,2 procent. Västerbottens län bedöms ha den lägsta
arbetslöshetsnivån i riket under 2023. Digitalisering och automatisering är och kommer att vara
fortsatt betydelsefull för att klara ökade behov. Detta kommer att innebära förändrade arbetssätt
som också leder till ökade kompetenskrav.

Utmaningar kring nämndens ekonomi

Sammantaget medför befolkningsförändringen och den låga arbetslösheten utmaningar för
ekonomin. Enligt SKR kommer år 2023 vara starten på en tuff framtid för kommunerna på grund av
minskat skatteunderlag och minskade statsbidrag. Detta i kombination med en stundande
lågkonjunktur, rekordhög inflation och snabb kostnadsutveckling för drivmedel, energi och livsmedel.
Vi misstänker även att det kommer ytterligare effekter av pandemin vars omfattning är svår att
förutse. Vårdskuldens omfattning, eller det samlade behovet av insatser som uteblivit under en
längre period kan påverka ekonomin markant.

Införande av nytt processtöd och planeringsverktyg

I oktober 2022 offentliggjordes upphandlingen av ett nytt processtöd samt ett nytt
planeringsverktyg. Från år 2023 och efterföljande åren kommer verksamheterna präglas av
införandet av ett nytt processtöd och planeringsverktyg. Införandet bedöms vara mycket
resurskrävande och verksamheterna kommer befinna sig i en omställningsfas under några års tid. En

1 Ungefär 25% av alla medarbetare i Sverige återfinns inom välfärdsyrken och 75% i övriga sektorer.
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stor utmaning kommer att vara att klara verksamheternas grunduppdrag samtidigt som övergången
till de nya systemen ska ske successivt. Varje medarbetare kommer beröras och behöva kunskap i de
nya systemen, vilket kommer ta tid och resurser från grunduppdraget.

Bilden av socialtjänstens uppdrag

De senaste åren har socialtjänstens arbete och insatser fått omfattande uppmärksamhet i samhället
och i sociala medier. För att klara framtidens utmaningar behöver samarbete ske tillsammans med
den ideella sektorn för att stärka den social tilliten och utveckla demokratin, inte minst då det gäller
arbetet med en hållbart växande stad. Nämnden ser behov av att synliggöra socialtjänstens uppdrag
för att uppfattas som tillgänglig för alla målgrupper som kan ha behov av stöd och hjälp. Det är av
stor vikt att personer med behov av stöd eller hjälp vill, kan eller vågar ta kontakt när behov uppstår.
Det finns ett allmänintresse i denna utmaning som socialtjänsten inte kan möta ensam. Det krävsett
brett och långsiktigt arbete med att nå ut till invånarna. Ideella föreningar, nätverk och
organisationer har ett stort egenvärde och deras betydelse för att möta gemensamma utmaningar
och social utsatthet kan inte nog betonas. I det förebyggande arbetet och i samverkan med ideella
finns goda möjligheter att skapa förtroende och förändra bilden av socialtjänsten.

Bilaga 2 – Plan för uppföljning av externa utförare av vård- och
omsorgstjänster 2022

Inledning
Kommunstyrelsen ansvarar enligt gällande reglemente för att verkställa kommunens upphandling av
varor och tjänster. Kommunstyrelsen är avtalsägare för de avtal som upprättas med externa utförare
och Upphandlingsbyrån är den verksamhet som har kommunstyrelsens uppdrag att ansvara för
upphandlingsfrågor. Upphandlingsbyråns roll är att sammankalla till uppföljning, svara för det
affärsmässiga vid uppföljning samt ansvara för att avtalsvillkoren följs.

Grunden för uppföljning av utförare inom valfrihetssystemet (LOV) och LOU-upphandlad verksamhet
utgår från de krav som regleras i avtal som träffats med varje utförare utifrån framtaget
förfrågningsunderlag. Individ – och familjenämnden godkänner förfrågningsunderlagen som sedan
beslutas av Kommunstyrelsen. Stöd – och omsorgsförvaltningen deltar med kompetens kring framför
allt kvalitetsaspekter, ekonomisk ersättning och personalfrågor i framtagande av
förfrågningsunderlag

Stöd och omsorgsförvaltningen och Upphandlingsbyrån samverkar i uppföljningsarbetet.

Uppföljningsplanen beskriver ansvarsfördelning och aktivitetsplan för årets uppföljningar samt på
vilket sätt uppföljningen ska redovisas till nämnd och återkopplas till kommuninvånarna.

Uppföljningens syfte
Syftet med uppföljningen är att säkerställa den enskildes behov av insatser och måluppfyllnad utifrån
genomförandeplanen och att säkerställa att utförare följer de krav som är ställda i upphandlingen för
att tillgodose att alla vård- och omsorgsinsatser och behandlingsinsatser är av god kvalitet.

Uppföljningen syftar också till att upptäcka eventuella oegentligheter och avvikelser gentemot
avtalet.

Uppföljningarna ska även bidra till utveckling, lärande och förbättringar i verksamheten.

Giltighetstid
Denna plan avser år 2022. Uppföljningsplanen revideras årligen.
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Kommunövergripande riktlinje för styrning och uppföljning av verksamhet
som utförs av externa utförare
Kommunfullmäktiges riktlinje anger att varje nämnd ansvarar för att i plan och avtal ställa krav på att
externa utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamhet i enlighet med gällande lagar,
förordningar och föreskrifter. Externa utförare ska i tillämpliga delar följa mål, riktlinjer och styrande
dokument som gäller i Umeå kommun och/eller för respektive nämnd.

Varje nämnd ska vidare inom sin verksamhetsplan eller i en separat upprättad plan för styrning och
uppföljning av externa utförare beskriva hur nämnden avser att följa upp och kontrollera hur externa
utförare som nämnden anlitar följer ingångna avtal. Nämnden ska även beskriva hur nämnden avser
genomföra kontroller med syfte att identifiera eventuella avvikelser och oegentligheter.

Nämnden ska även följa upp hur stor andel av respektive verksamhet som nämnden ansvarar för som
utförs av externa utförare samt om det skett väsentliga förändringar i utförandet under året.

Riktlinjen träder i kraft från och med 2023.

Principer för uppföljning
Uppföljningen görsutifrån några grundprinciper:

Neutralitet – uppföljning och bedömning ska vara likvärdig oavsett utförare

Balans mellan tillit och kontroll

Löpande dialog

Aktuella avtal
Vid 2022 års ingång har Individ- och familjenämnden följande avtal som avse externa vård – och
omsorgstjänster upphandlade enligt LOV eller LOU:

Inom avtalsområdet HVB Barn och unga finns 76 tecknade avtal.

Inom avtalsområdet HVB Vuxna finns 49 tecknade avtal.

Inom avtalsområdet Konsulentstödda familjehem finns 34 tecknade avtal.

Inom avtalsområdet Stödboende finns 17 tecknade avtal

Inom avtalsområdet Hemtjänst finns 9 tecknade avtal

Inom avtalsområdet LSS-boende och daglig verksamhet finns 5 tecknade avtal (3 utförare)

Former för uppföljning

Avtalsuppföljning- fördjupad
För den fördjupade avtalsuppföljningen ansvarar Upphandlingsbyrån.

Upphandlingsbyråns roll är att sammankalla till uppföljning, svara för det affärsmässiga vid
uppföljningen samt att avtalsvillkoren följs. Förvaltningen deltar och bidrar med kompetens för att
säkerställa kvalitet i enlighet med avtalet. Bedömningsmallar för uppföljningen tas fram gemensamt.
Verksamhetsledning och personal intervjuas separat.

Dokumentation av avtalsuppföljningen upprättas och förvaras av Upphandlingsbyrån som också
ansvarar för rapporteringen av den fördjupade avtalsuppföljningen till Individ – och familjenämnden.

Fördjupad avtalsuppföljning 2022
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Under 2022 planerar Upphandlingsbyrån att genomföra 3 fördjupade avtalsuppföljningar inom
respektive upphandlingskategorier: hemtjänst enligt LOV, hem för vård – och behandling vuxna, hem
för vård- och behandling unga, konsulentstödda familjehem och stödboende.

Uppföljning av den enskildes biståndsbeslut
För uppföljning på individnivå ansvarar biståndshandläggare och socialsekreterare inom
myndighetsutövningen under ledning av chef. Uppföljningen omfattar bland annat att säkerställa att
uppdraget verkställs utifrån beslut om beviljade insatser, att genomförandeplan har upprättats och
att individens behov är tillgodosedda. En särskild rutin finns framtagen för individuppföljningen.

Uppföljning av direktupphandlade individavtal
Stöd – och omsorgsförvaltningen ansvarar för direktupphandling av individavtal och tar stöd av
Upphandlingsbyrån vid behov. Uppföljning av individavtal faller inom ramen för
myndighetsutövningens uppföljning av biståndsbeslutet.

Avstämningsmöten inom förvaltningen
Utifrån framtagen rutin sker avstämningsmöten minst var tredje månad inom förvaltningen. Vid
dessa avstämningsmöten deltar förvaltningens kontaktperson samt chef vid myndighetsutövningen.
Syftet med dessa avstämningsmöten är att säkra kvalitet och ta vara på erfarenheter utifrån
genomförda individuppföljningar samt att hantera uppkomna frågor av icke akut karaktär avseende
hemtjänst och upphandlade LSS-verksamheter. Incidenter och brister som bedöms vara
avtalsavvikelse rapporteras till Upphandlingsbyrån via ett systemstöd

Vid behov sker ytterligare möten tillsammans med Upphandlingsbyrån.

Övergripande uppföljning av kvalitetsaspekter (LOV och LSS)
Avser uppföljning som genomförsvarje år och hanteras av förvaltningensövergripande funktioner.

Inhämtande av resultat för relevanta resultatmått utifrån individ – och familjenämndens
uppdragsplan.

Inhämtande av uppgifter avseende avvikelser och klagomål (utifrån SoL och HSL)

Granskning av läkemedelshantering (LSS-verksamheter)

Uppföljning av rehabiliterande insatser (LSS-verksamheter)

Händelsestyrd uppföljning utifrån incidenter
Nedanstående incidenter behöver var för sig inte innebära brister hos utföraren, men
återkommande eller sammantaget kan de utgöra grund för en händelsestyrd uppföljning.

Exempel på incidenter

• Byte n av perso ner i le dning o ch sty relse

• Upprepade klagom ål

• Upprepade avv ikelser

• Brister v id e ko nom isk kontro ll

• Bristande t illgänglighet

• Brister i genom fö randeplaner

• Brister i frånv arorappo rtering

Beslut om behov av en händelsestyrd uppföljning är aktuell tas av förvaltningen och
Upphandlingsbyrån och genomförs gemensamt.
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Årlig verksamhetsberättelse inom ramen för avtalet
Innehållet i verksamhetsberättelsen styrs av en särskild mall som tas i fram i dialog mellan
förvaltningen och Upphandlingsbyrån. Verksamhetsberättelsen utgör en del av avtalsuppföljningen

Verksamhetsberättelsen skickas till Upphandlingsbyrån och förvaras där. Verksamhetsberättelsernas
läses av förvaltningen och Upphandlingsbyrån och återkopplas till utförarna.

LOU-upphandlade LSS-verksamheter: Patientsäkerhetsberättelser läses och återkopplas av MAS.

Ekonomisk inrapportering
Leverantören ska årligen till Upphandlingsbyrån inkomma med ekonomisk årsredovisning för
föregående år samt aktuellt utdrag ur skattekonto. Utdrag ut skattekonto ska även vid anmodan
skickas in till kommunen

Riktad uppföljning utifrån fokusområde
2022 års fokusområde kommer att vara de avtalsvillkor som reglerar arbetsgivarperspektivet i avtal

med utförare inom hemtjänst. I samband med det görs också en genomgång av den ekonomiska

inrapporteringen. Modell är under framtagande.

Uppföljningen görs tillsammans med Upphandlingsbyrån och kommer att genomföras under hösten.

Åtgärder vid fel och brister
Åtgärder vid fel och brister regleras i avtalsvillkoren.

I händelse av allvarligare brister beslutar Upphandlingsbyrån i egenskap av avtalsägare om eventuella
sanktioner i form av varning eller hävning.

Information till kommuninvånare
Information publiceras på www.umea.se om

- Kvalitetsberättelse
- Patientsäkerhetsberättelse
- Resultat från nationella brukarenkäter

Från 2022 (avser år 2021) kommer delar av hemtjänstutförarnas verksamhetsberättelser publiceras
på den sida där också presentationen av valbara utförare finns.

http://www.umea.se/


Bilaga 3 – Verksamhetsstatistik för individ- och familjenämnden
Nedan redovisas mått och indikatorer för de delprocesser där det är aktuellt.

Tillgodose behov av stöd och omsorg. Nyckeltal för rapportering till KS/ KF markeras med *

Verksamhet Mätvärde 2021 (T3) Mätvärde 2022 (T2) Målvärde 2023

Alla personer med beslutade insatser ska ha en genomförandeplan Alla verksamheter 89% Mynd: 82 %

FO: 90%

IFO: 100%

100%

Andel personer som upplever att de är nöjda med personalens bemötande* Alla verksamheter - Mäts T3 95%

Nollvision suicid Alla verksamheter 0 0 0

Ge stöd, omsorg och skydd (enligt SoL och LVU) till barn, unga och familj

Verksamhet Mätvärde 2021
(T3)

Mätvärde 2022

(T2)

Målvärde 2023

Antal placeringsdygn för barn och ungdomar på HVB Myndighet 1169 1134 Minska

Antal placeringsdygn för barn och ungdomar i familjehem totalt Myndighet 4702 4841 Minska

varav konsultstödda

Myndighet 1951 2180 Minska

Antal nyplaceringar/omplaceringar i konsultstödda familjehem Myndighet T2 2020: 18 18 Nyckeltal

Andel barn och unga som upplever att det varit delaktiga och blivit lyssnade
på*

Individ- och
familjeomsorg

(Familjebehandling)

Nytt 2021 95% 100%

Andel personer som upplever förbättring efter avslutad insats Individ – och
familjeomsorg

Nytt 2021 85% 90%
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Ge stöd och service enligt LSS till vuxna

Verksamhet Mätvärde 2021
(T3)

Mätvärde 2022 (T2) Målvärde
2023

Andel personer som har sin dagliga verksamhet förlagd till
företag/ förening/offentlig sektor

Funktionshinder-
omsorgen

23 23 34 %

Antal personer som går från daglig verksamhet till någon form av
anställning eller studier

Funktionshinder-
omsorgen

8 (helår) 1 4

Andel uppföljda beslut personlig assistans Funktionshinder-
omsorgen

- 54 % 100 %

Ge stöd, omsorg och skydd (enligt SoLoch LVM) till vuxna

Verksamhet Mätvärde 2021
(T3)

Mätvärde 2022 (T2) Målvärde
2023

Antal som minskat stöd pga. självständighet i boendestöd Funktionshinder- 77 37

Andel ungdomar som har sysselsättning och egen försörjning är de lämnar
verksamheten
(Bostad)

Individ-och
familjeomsorg
(EKB)

100% Årsbokslut 100%

Andel ungdomar som har sysselsättning och egen försörjning är de lämnar
verksamheten (Sysselsättning)

Individ-och
familjeomsorg
(EKB)

90% Årsbokslut 100%

Andel ungdomar som har sysselsättning och egen försörjning är de lämnar
verksamheten (Försörjning)

Individ-och
familjeomsorg
(EKB)

90% Årsbokslut 100%

Andel anmälningar inom barn och unga som hanteras inom stipulerad tid
efter aktualisering (Nytt 2023)

Myndighet - Nytt 2023 100%

Andel ärenden där behov av extern samverkan identifierats och
genomförts (Nytt 2023)

Myndighet
Individ-och
familjeomsorg
(fem enheter)

- 86,4% 100%
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omsorg (Ordinärt
boende)

Antal personer som avslutat sitt boendestöd på grund av ökad
självständighet

Funktions-
hinderomsorg

(Ordinärt boende)

84 20

Andel ej återaktualiserade personer med missbruk Individ-och
familjeomsorg

(Vuxenenheten)

64% Mäts T3

Antal personer i hemlöshetssituation* Individ-och
familjeomsorg

507 466 Färre

Ge stöd till självförsörjning och tillgodose behov av ekonomiskt bistånd

Verksamhet Mätvärde 2021
(T3)

Mätvärde 2022 (T2) Målvärde
2023

Antal bidragsmånader för personer som uppbär ekonomiskt bistånd Myndighet
(Försörjningsstöd)

Nytt mått Nytt mått

Andel ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd Myndighet
(Försörjningsstöd)

65% Årsbokslut

Antalet barn som ingår i hushåll som uppbär försörjningsstöd Myndighet
(Försörjningsstöd)

910 702

Antalet familjer med barn som uppbär försörjningsstöd* Myndighet
(Försörjningsstöd)

557 440

Antal bidragsmånader för personer som uppbär ekonomiskt bistånd på
grund av arbetslöshet (Nytt 2023)

Myndighet
(Försörjningsstöd)

4723 1538

Nollvision vräkning av barn Försörjningsstöd 0 0 0
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Kvalitet för medarbetarna

Resultatmått/ nyckeltal Verksamhet Mätvärde 2021 T3 Mätvärde 2022 T2 Målvärde 2023

Alla verksamheter ansvarar för att arbeta utifrån uppsatta målvärden. Personalchef sammanställer redovisning till nämnd.

Samtliga mått redovisas i procent (%) om inget annat framgår.

Andel heltidsanställda Personalfunktionen 84 86 83

Andel heltidsanställda exkl. personlig assistans Personalfunktionen 93 94 83

Andel heltidsanställda inom område personlig assistans Personalfunktionen 34 37 33

Andel tillsvidareanställda Personalfunktionen 76 76 76

Andel långtidsfriska Personalfunktionen 57 54 64

Sjukfrånvaro Personalfunktionen 8,0 8,8 7,7

Antal medarbetare/chef (max 30) Personalfunktionen X Uppdateras 30

Antal utbildade skyddsombud i verksamheterna Personalfunktionen 73 76 100
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