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Nämndens ansvar och uppdrag 

Individ- och familjenämndens ansvarsområde regleras i Umeå Kommuns reglemente för 

styrelser och nämnder. Ansvaret omfattar kommunens uppgifter inom socialtjänsten inom 

följande verksamhetsområden: funktionshinderomsorg (FHO) samt individ- och 

familjeomsorg (IFO). Huvuddelen av de insatser som utförs har sin grund i individuella beslut 

med stöd av socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 

lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM).  

Nämnden är vårdgivare med ansvar för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) i 

kommunens särskilda boenden för personer med funktionshinder samt för personer som bor 

i ordinärt boende (hemsjukvård) för personer under 65 år. Nämnden ansvarar för att ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs enligt patientsäkerhetslagen (PSL). 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med den lagstiftning 

som reglerar verksamheten.  

Inom Umeå kommun ska de kommunala verksamheterna gemensamt arbeta för att nå bästa 

resultat för kommuninvånarna. Nämndens verksamheter ska utifrån detta förbättra 

samarbetet mellan varandra med fokus på den enskildes situation och behov av stöd och 

omsorg. Samverkan ska även ske med andra kommunala verksamheter, regionen, andra 

kommuner samt genom andra regionala och nationella samarbetsorgan. Med samlade 

kompetenser och god kunskap om närsamhällets behov ska det områdesbaserade arbetet 

utvecklas med fokus på kommunens invånare.  

Individ- och familjenämnden samverkar kring funktionshinderpolitiska frågor i Umeå 

Kommuns funktionsråd (UFR). Rådet har en viktig roll som referensgrupp och remissinstans 

för de funktionshinderpolitiska frågorna. 

Individ- och familjenämnden ska bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska plan 

för 2016–2028 samt Övergripande mål och uppdrag för 2019–2022.  
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Kommunfullmäktiges mål

De lån gsiktiga målen för kommunen är :

Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med
visionen om 200 000 medborgare år 2050.

Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma
samhället såväl som sina egna liv.

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

Utifrån de långsiktiga målen finns underliggande mål med tillhörande uppdrag som särskilt
berör nämnden :

Goda livsvillkor
Uppdrag: ”Vi ska halvera barnfattigdomen till år 2020 ”
Vi ska ha Sveriges bästa folkhälsa 2020
Folkhälsomål för Umeå Kommun. Folkhälsomålen är integrerade i uppdragsplanen s
olika fokusområden

Kommunfullmäktiges uppdrag till i ndivid - och familjenämnden presentera s under rub riken

Uppdrag från KF som nämnden särskilt berörs av.

Individ - och familjenämnden ska även bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges finansiella
mål om god ekonomisk hushållning och de personalpolitiska målen. Utöver detta ska
verksamheterna arbeta uti från kommunfullmäktiges styrdokument Strategi för
jämställdhetsarbete och Folkhälsomål för Umeå kommun.

Individ – och familjenämndens mål

Ind ivid - 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.

Uppdragsplanen gäller för Individ - och familjenämndens verksamheter. Samtliga
verksamheter ansvarar för att de delar som berör det egna ansvarsområdet verkställs och föl js
upp under året.
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Kvalitet för kommuninvånarna 

Som ett led i att arbeta för nämndens övergripande mål  

Verka för ett självständigt liv 

Det stöd som ges inom nämndens olika verksamheter ska stärka den enskildes möjlighet till 

ett fullvärdigt och självständigt liv. Arbete, bostad och möjligheten att vara självförsörjande är 

av central betydelse. Alla behöver någonstans att bo och personer i hemlöshetssituation ska 

minska.  

Alla medarbetare ska verka för individens inflytande och egenmakt, så att den enskildes egna 

resurser tas tillvara. Verksamheten ska organisera former för inflytande och i uppdraget ingår 

också att verka för anhörigas möjligheter till engagemang och delaktighet. Med anhörig avses 

en familjemedlem, släkting eller annan nära person. 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. Alla insatser ska vara tillgängliga för minoriteter och deras behov ska 

mötas för att kunna ge ett jämlikt stöd till kommunens invånare.  

En aktuell genomförandeplan ska alltid finnas som en gemensam överenskommelse kring hur 

det stöd som beviljats ska leda framåt och stärka den enskilde. 

Rättssäker handläggning och uppföljning av beslut 

Utredning och handläggning ska ske enligt lagstiftningen krav och utmynna i rätt insats för 

personen. Med rätt insats avses insats som stöttar den enskilde förmåga att leva ett 

självständigt liv. Behovet av stöd och insatser kan variera över tid utifrån den enskildes behov.  

Systematisk uppföljning av biståndsbeslut säkerställer både korrekt arbetsgång och att det 

stöd som beviljats är anpassat till den enskildes behov. Uppföljning av beslut är fortsatt ett 

prioriterat område. Särskilt uppföljningsfokus kommer under året att vara på insatsen 

personlig assistans. 

Rättssäker handläggning innebär att följa lagstiftningen intention också från en tidsaspekt. 

Inom individ-och familjeomsorgen ska utredningsenheten för barn-och unga särskilt 

säkerställa målet att samtliga barnavårdsutredningar ska ske inom fyra månader.  

Nämnden ska följa gällande lagstiftning och rättsläget via prejudicerande domslut. 

Genom hela verksamheten ska varje person mötas utifrån sina förutsättningar och behov fritt 

från stereotypa föreställningar. Ett gott bemötande är en avgörande kvalitetsfaktor för hur 

det stöd som ges uppfattas. Alla verksamheter ansvarar för att under året göra någon form av 

mätning med av upplevelsen av verksamhetens bemötande.  I ett gott bemötande ingår också 

att på ett bra sätt ta hand om de klagomål som inkommer till verksamheten. Verksamheten 

ska informera den enskilde om hur och när klagomål och synpunkter kan lämnas och varför det är 

viktigt för verksamheten att få in dessa. 
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Utifrån att barnkonventionen blir lag 1 januari planeras utbildning och uppföljning för att 

säkerställa barns rättigheter i verksamheten 

Stöd på hemmaplan  

Nämnden har ett brett uppdrag som sträcker sig från uppsökande verksamhet och 

förebyggande insatser till att ge stöd till personer med omfattande behov. Alla insatser ska 

ges med god kvalitet.  

Förebyggande arbete och tidiga insatser bedrivs i första hand genom öppenvård samt olika 

typer av stöd i hemmet. Individens nätverk ska där det är möjligt involveras för att anpassa 

och utforma stödet på bästa sätt.  

För de barn och ungdomar som bedöms befinna sig nära behov av placering fortsätter arbetet 

med att ge kvalificerat stöd på hemmaplan och minska placeringar. Öppenvården fortsätter 

utvecklas för att kunna tillgodose de behov som finns av stöd dygnet runt.  

Nämnden vill erbjuda familjehem som är verksamma under kommunens 

familjehemscentrum. Fortsatta åtgärder behöver vidtas för att rekrytera nya familjehem och 

för att behålla de familjehem som redan finns.  

Arbetet ska också fortsätta med att säkerställa familjehemmens kompetens i HBTQ-frågor 

samt kulturell och religiös kompetens i relation till familjehemmets uppdrag.  

Verksamheten för ensamkommande barn har anpassats till nya förutsättningar och 

boendeformer samt arbetssätt har förändrats. Verksamheten viktigast uppgift är att stötta 

social integration – sammanhang, sociala kontakter och intressen hos personen. 

Socialtjänsten uppdrag är att ge stöd till självständighet så att den enskilde har bostad, 

sysselsättning och egen försörjning när hen går ut i vuxenlivet. 

Samarbete med andra aktörer 

Nämnden vill genom sin förnyade överenskommelse enligt Idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) med Röda Korset möjliggöra ett långsiktigt arbete och en trygghet för de ungdomar som 

fyllt 18 år under asylprocessen inom ramen för gymnasielagen. 

Samarbetet mellan för- och grundskola, elevhälsa, individ- och familjeomsorg och landstingets 

hälsocentraler i form av HLT-möten (hälsa, lärande och trygghet) fortsätter. Inom SÖK pågår 

samarbetet kring utsatta barn på specialistnivå. Ett särskilt samarbete med regionen pågår 

kring svårt sjuka barn. 

Suicid 

Suicid, eller självmord, är ett betydande folkhälsoproblem i Sverige, liksom i övriga världen. 

Bland unga personer i åldern 15–29 år utgör suicid den vanligaste dödsorsaken. Att arbeta 

med suicidprevention är ett arbete behöver göras gemensamt utifrån den övergripande 
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planen för suicidprevention. Verksamheterna ska ta fram egna lokala handlingsplaner och 

checklistor för att så långt det är möjligt förebygga suicid. En satsning på utbildning kommer 

att fortgå under året. 

 

Patientsäkerhet  

Inom de verksamheter där hälso- och sjukvårdsinsatser ges ska en god och säker vård bedrivas. 

Patientsäkerhetslagen syfte är att undvika vårdskador och arbetet för en säker vård ska vara 

förebyggande. Verksamheterna arbetar aktivt med att rapportera avvikelser, som analyseras 

och åtgärdas för att minimera risken att liknande händelser inträffar igen. En grundsten i 

arbetet är ett personcentrerat förhållningssätt och patientsäkerhet där individens egen 

medverkan och delaktighet finns med i utformningen av vården.  

Ledningssamverkan mellan äldreomsorgen och stöd och omsorg är en förutsättning för att 

skapa en sammanhållen kommunal hälso- och sjukvård. Den gemensamma medicinska 

ledningen består av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för 

rehabilitering (MAR) och verksamhetschefer med ansvar för hälso- och sjukvård. 

 

Nämnden fastställer årligen aktiviteter i samband med presentation av 

Patientsäkerhetsberättelsen. Uppföljning av patientsäkerhetsarbetet görs vid 

delårsredovisningen 

Utveckling 

Individ- och familjenämndens verksamheter ska använda ett systematiskt kvalitetsarbete för 

att utveckla och säkra kvaliteten. Egenkontroller, utredning av klagomål och 

avvikelserapportering ska uppmuntras, vara ett stöd i utvecklingen och ska leda till 

förbättringar inom verksamheten.  

Alla medarbetare ska ges förutsättningar att medverka i det systematiska förbättringsarbetet. 

Genom att utgå från evidensbaserad praktik säkerställs kvalitet i verksamheten. 

Evidensbaserad praktik innefattar både vetenskaplig och medarbetares kunskap samt 

personens egna erfarenheter. Verksamheten ska även bidra till relevant forskning som bedrivs 

inom området. 

Omvärldsbevakning 

Lagstiftning, föreskrifter, nationella riktlinjer samt forskning är grunden för hur verksamheten 

bedrivs. Forskningsresultat ska ligga till grund för övergripande beslutsinriktningar. För att 

kunna erbjuda stöd och omsorg i framkant ställs krav på verksamheterna att arbeta med 

omvärldsbevakning i nära samarbete med andra aktörer.  



  
 

I 
 

Uppdragsplan och budget 2019│ Individ- och familjenämnden 

Systematiska jämförelser, utredningar och analyser med andra jämförbara kommuner är av 

vikt för att kunna bedöma och identifiera förbättringar för verksamhetens kvalitet.  

Samverkan med ideell sektor 

Ett av kommunfullmäktiges mål är att Umeå Kommun för att klara framtidens utmaningar 

ska utveckla demokratin och stärka den sociala tilliten tillsammans med den ideella sektorn. 

Individ- och familjenämnden har ansvar för det stöd som ges inom lagstiftningens ramar och 

frivilliga insatser kan ytterligare bidra till att öka personers välmående och livskvalitet. 

Ideella föreningar, nätverk och organisationer har ett stort egenvärde och deras betydelse 

för att möta gemensamma utmaningar och social utsatthet kan inte nog betonas. Under året 

ska samverkansformer med Kvinno/tjejjouren och Umeå Stadsmission ses över för att hitta 

långsiktigt hållbara lösningar.  

Nämnden vill fortsätta att förstärka samarbetet med den ideella sektorn genom 

föreningsbidrag och utveckla fler överenskommelser med föreningar och organisationer.  

Digitalisering  

Digitalisering kan ses som det vardagliga begreppet för en form av utveckling som har som 

syfte att, med hjälp av digital teknik, förbättra och effektivisera en verksamhet. Nämndens 

plan för digitalisering är en del nämndens arbete att utifrån kommunfullmäktiges mål 

”digitalt först” för att verka för den möjlighet som den digitala transformationen innebär och 

att det vara förstahandsalternativ vid verksamhetsutveckling. 

Digital transformering är förändringen som sker i samband med tillämpningen av digital 

teknik. Förändringen möjliggör nya innovationer och ökad kreativitet i hela verksamheten 

istället för att bara förbättra och stödja traditionella metoder. 

Välfärdsteknik omfattar olika typer av tekniska lösningar som syftar till att behålla eller öka 

trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Att använda teknik inom individ – och 

familjeomsorgen kompletterar och stöttar också personalen i deras arbete.  

Exempel på tekniska lösningar som används är trygghetskameror för nattillsyn och 

medicingivare med färdigdoserad medicin för att underlätta för personen att själv handha 

sina läkemedel. Vidare testas videotillsyn att möjliggöra stöd och samtal på ett säkert sätt 

mellan boende och personal på distans. Inom Mottagningsenheten utvecklas en så kallad 

chat-bot som byggs upp för att kunna svara på frågor.  

Nämnden fastställer för mandatperioden en digitaliseringsplan som ett paraply över den 

digitala utveckling som förväntas. 
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Stöd till minoriteter och minoritetsspråk 

Umeå kommun ingår i förvaltningsområde för samiska, finska och meänkieli. Genom lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk har kommunen ett särskilt ansvar att erbjuda 

information samt äldreomsorg på samiska, finska och meänkieli. Kommunen har även ett 

informationsansvar för minoriteterna. Det finns tillgång till biståndshandläggare och 

hemtjänst med finskspråkig personal. Alla hemtjänstutförare har möjlighet att ange på vilka 

minoritetsspråk de kan erbjuda stöd och omsorg. 

Utifrån den kartläggning som gjorts av tillgången till tvåspråkig personal vad gäller finska 

fortsätter arbetet med att säkerställa myndighetsutövningens service. All personal ska under 

året titta på de filmer som tagits fram som en del i satsningen på att öka kunskapen kring de 

nationella minoriteterna. 

Våld - ett samhällsproblem 

Alla som utsätts för våld har rätt till stöd och skydd. Bland dem har socialtjänsten ett särskilt 

ansvar för de som utsatts för våld i nära relation. Reviderade riktlinjer för tydligt stöd kring hur 

nämndens verksamheter ska arbeta mot våld i nära relation har tagits fram och utbildning har 

erbjudits samtliga verksamheter för att höja kunskapsnivån. Centrum mot våld har ett särskilt 

uppdrag som kompetenscentrum kring våldsfrågor och för att nå ut med det stöd och de 

insatser som finns tillgängliga. Stöd ges till personer som befinner sig i prostitution, har sex 

mot ersättning eller är offer för människohandel. Centrum mot våld inrymmer även riktat stöd 

till köpare av sexuella tjänster. Under året ska en uppföljning av 

samverkansöverenskommelsen kring Centrum mot våld genomföras.  

Tillsammans med polisen har rutiner tagits fram för det av nämnden högt prioriterade arbetet 

mot prostitution och människohandel med utgångspunkt i det gemensamma medborgarlöftet  

Den kommunövergripande handlingsplan mot våld, som nämnden tagit initiativ till i syfte att 

bättre tillsammans nyttja den kompetens och de resurser som finns för att stärka det 

förebyggande arbetet mot våld ur ett brett perspektiv, ligger till grund för fortsatt arbete. I 

handlingsplanen finns konkreta aktiviteter som ska genomföras.  

I Sverige har en rad initiativ genom utredningar, kartläggningar och forskningsinstanser gjorts 

rörande hedersförtryck. I Umeå finns frågor rörande detta med i folkhälsoundersökningen 

Unga 18 och UmeBrå har uppdraget att göra en fördjupad kartläggning för Umeå kommun. 

Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck är att det, liksom mäns våld mot 

kvinnor generellt, har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. Under 

året ska nämnden tillsammans med skolnämnderna utveckla en gemensam uppföljning kring 

arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck för att bättre följa förekomst och resultat av 

vidtagna åtgärder.  
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Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 

inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå 

ideologiska mål. Rutiner för att uppmärksamma och hantera detta har tagit fram och 

implementeras i verksamheten 

 
Målet är att Individ- och familjenämndens verksamheter 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 

 

Kvalitet för externa utförare - uppdragsgivarperspektivet 

Umeå kommun har avtal med leverantörer som bedriver verksamhet avseende särskilt 

boende platser och daglig verksamhet LSS och eget val inom hemtjänsten inom ramen för 

Lagen om valfrihetssystem (LOV). Umeå Kommun har även avtal med leverantörer av hem för 

vård – och behandling, stödboende, omsorgs-och skyddsboende och öppenvård. 

De förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandling av extern verksamhet ställer 

krav på kvalitet som är jämförbar med de kommunala utförarnas kvalitet och följer 

kommunens upphandlingspolicy. Ett tydligt uppföljningsprogram av externa utförare är under 

framtagande.  

 

Kvalitet för medarbetarna       

 

Umeå kommuns övergripande personalpolitiska visioner 

 Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser 

 Vi ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat  

 Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens  

 Vi ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm 

Umeå kommuns personalpolitiska mål (ansvar Personalnämnden) 

 Alla tillsvidareanställda ska ha rätt att arbeta heltid 

 Riktvärdet på antal medarbetare per chef ska vara 30 

 
Individ- och familjenämndens verksamheter står inför stora utmaningar under de kommande 

åren. Behovet av utbildad personal för att klara pensionsavgångar och nyrekryteringar är 

stora. Lika viktigt är att behålla och kompetensutveckla befintlig personal.  
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Kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg 2020–2022, ligger till grund för arbetet med 

verksamhetens behov av personal och kompetens på kort och lång sikt 

Vi ska ha helt 
 
 
id och tillsvidareanställning som norm. 
Attrahera och rekrytera 

Behovet av utbildad personal är större än tillgången vilket är en av de största utmaningarna 

när det gäller kompetensförsörjning.  Det tillsammans med begränsade ekonomiska resurser 

gör att flera olika åtgärder behövs både på kort och lång sikt och för att fortsatt motverka 

användandet av bemanningsföretag inom verksamheterna, då det kan vara kostnadsdrivande. 

Fler ska välja att söka sig till nämndens verksamheter vilket betyder att arbetet ska vara 

attraktivt och ett utvecklat samarbete med relevanta utbildningsanordnare är viktigt. 

Studerande som gör praktik i verksamheterna är en bas för rekrytering och alla verksamheter 

ska öppna upp för att ta emot studenter och praktikanter såväl som feriearbetande 

ungdomar.   

Feriearbeten är en viktig del för den framtida kompetensförsörjningen. Målet är 30 

ferieungdomar för 2020. För att öka intresset hos ungdomar att välja individ- och 

familjenämndens verksamhetsområden har en särskild handlingsplan tagits fram. 

Ambassadörsverksamheten, där egna medarbetare lyfts fram som goda förebilder och 

ambassadörer för sina yrken ska fortgå.  

Den digitalisering som sker i samband med all verksamhetsutveckling är en viktig faktor för 

den framtida kompetensförsörjning. En del i arbetet med att attrahera och behålla är 

tydliggörande av roller samt effektivisering av medarbetares administration för att frigöra tid 

för arbete med klienter och brukare. 

Inom funktionshinderomsorgen används ett flertal titlar för yrkesroller med liknande innehåll. 

Titulaturerna i verksamheten ses över och blir mer enhetliga och med målsättning att 

överensstämma med motsvarande titlar i landet. Syftet är att stärka yrkesrollerna och att 

synliggöra verksamhetsområdet. Arbetet med titulatur för stödpedagog är klart och när det 

gäller övriga, som stödassistent och stödpersonal, har arbetet påbörjats med avsikt att vara 

klart under 2020. 

Yrkesrollerna för grundutbildad sjuksköterska och specialiserad sjuksköterska har definierats 

och definition av yrkesrollerna undersköterska, vårdbiträde och utbildat vårdbiträde ska 

göras. Befattningsbeskrivning för vårdbiträde och undersköterskor kommer att utarbetas. 

Utifrån minoritetslagstiftningens krav och Umeå kommuns åtagande som förvaltningsområde 

ska behovet av flerspråkig personal tillgodoses, framför allt vad gäller finska, meänkieli och 
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samiska. Nämnden ser positivt på flerspråkighet vilket också ska vara meriterande vid 

rekrytering av personal. 

Umeå Kommuns Program för tillgänglighet 2018–2030 är indelat i tre etapper. Etapp 1 

sträcker sig från 2018–2022 och fokusområden är, bland annat, arbete och sysselsättning. 

Minst tio praktik- eller lärlingsplatser ska erbjudas till personer med funktionsnedsättning och 

minst två nyanställningar per år/nämnd av personer med funktionsnedsättning. Kunskap om 

hur situationen ser ut för personer med funktionsnedsättning och vad en tillgänglig 

arbetsmarknad innebär är en angelägen fråga för såväl tjänstemän som för förtroendevalda. 

Serviceassistenter är ett pilotprojekt som pågår fram till 2021. Målsättningen är att 20 

personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få en anpassad anställning i någon av 

kommunens verksamheter eller kommunala bolag. Serviceassistenten fungerar som en extra 

resurs i verksamheten. En handlingsplan ska tas fram för att uppnå de satta målen. 

 

Heltid och tillsvidareanställning 

Umeå kommun vill säkra tryggare anställningar för nuvarande och framtida medarbetare samt 

öka attraktiviteten som arbetsgivare. Inom individ– och familjenämndens verksamheter 

erbjuds heltid vid tillsvidareanställningar och visstidsanställningar över tre månader inom 

Kommunals avtalsområde med undantag för verksamhetsområde personlig assistans.  De 

senaste åren har antalet visstidsanställningar minskat. 

 

Utveckla rätt kompetens 

Satsningar på kompetensutveckling ska bedrivas inom alla verksamheter. Syftet är att ge 

ökade kunskaper, nya förhållningssätt, professionellt bemötande och en generellt ökad 

kunskap för att uppnå hög kvalitet i det stöd som ges och möta de behov som finns. 

Utbildningsplanen ligger tillgrund för kompetensutveckling av medarbetare och fastställs för 

kommande år i december av nämnden. En fortsatt satsning görs på utbildning kring hot och 

våld – för kunskap kring bemötande och för en bättre arbetsmiljö.  

Utbildning i HBTQ-kunskap är en del av introduktionsutbildningen inom 

funktionshinderomsorgen och fortsatt satsningar görs på familjehem.  

Introduktionsutbildning för individ – och familjeomsorgen och myndighetsutövningen är 

under framtagande. 

Tillsvidareanställd personal som saknar relevant gymnasiekompetens ska uppmuntras och ges 

förutsättningar att utbilda sig och uppnå formell kompetens. Utbildningen innehåller 

möjlighet tillvalidering av den kompetens som uppnåtts genom arbetslivserfarenhet inom 

vård och omsorg. Nämnden intention är att framöver kunna följa antal personal med rätt 

kompetens samt antal personal som påbörjar utbildning för att få rätt kompetens . 
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Även adekvat vidareutbildning på universitets- och yrkeshögskolenivå ska uppmuntras. 

Kunskaper i svenska språket är mycket viktigt inom individ- och familjenämndens 

verksamheter. Vilka svenskkurser på gymnasienivå som ska krävas för anställning som 

utbildad boendehandledare och personlig assistent ska ses över. Medarbetare som saknar 

betyg i dessa kurser ska uppmuntras att studera svenska. 

 

 

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro 

Nämnden ansvarar för arbetsmiljön inom verksamhetsområdet. Uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet sker genom en årlig uppföljning som genomförs av förvaltningen och 

redovisas till nämnd. Av uppföljningen framgår vilka förbättringar som gjorts under året och 

vilket resultat som uppnåtts. Uppföljningen är ett underlag för planeringen av 

arbetsmiljöarbetet kommande år. 

En förstärkning görs inom myndighet barn och unga med utökat antal handläggare för att 

förbättra arbetsmiljön och för att klara av de stipulerade lagkraven kring en rättssäker 

handläggning både utifrån kvalitets-och tidsaspekter. 

Hög sjukfrånvaro påverkar verksamheten negativt. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är 

centralt för att skapa en god arbetsmiljö och en viktig bidragande faktor för att förebygga 

sjukskrivning och öka hälsan hos medarbetarna. För att skapa förutsättningar för en minskad 

sjukfrånvaron ska fokus ligga på att analysera orsaker och vidta åtgärder både på kort och på 

lång sikt. Den nationella avsiktsförklaringen för att skapa friska arbetsplatser och den 

kommungemensamma planen för att sänka sjukfrånvaron ligger till grund för nämndens 

arbete. 

 
 
Ledarskap och medarbetarskap 

Ett närvarande ledarskap är en förutsättning för att verksamheterna ska uppnå god kvalitet 

och engagerade medarbetare. Vad ett närvarande ledarskap innebär behöver tydliggöras. En 

kontinuerlig medarbetardialog ska genomsyra verksamheten. Medarbetarenkätens resultat 

ska ligga till grund för förbättringar i arbetsmiljön. Alla chefer ansvarar för att åtgärder tas 

fram och följs upp inom sin respektive verksamhet 
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Ekonomi 

Befolkningsprognosen visar att Umeå fortsätter växa, inom alla ålderskategorier. En 

ekonomisk utmaning för Umeå kommun är att andelen äldre och yngre i befolkningen ökar 

samtidigt som andelen i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Fram till år 2023 är det enligt 

prognosen framför allt gruppen ungdomar i åldern 13–18 år samt äldre, från 80 år som ökar 

kraftigt samtidigt som andelen i arbetsför ålder 19–64 år ej ökar i samma omfattning. Den 

ekonomiska utmaningen kommer således att kräva ett stort fokus av nämnden de 

kommande åren.  

Det flaggas för en nationell avmattning i ekonomin vilket kan komma att påverka 

skatteunderlaget för kommunen. Inom kort väntas även riksdagen fatta beslut om reviderat 

kostnadsutjämningssystem. I det förslag som lagts kommer Umeå kommun öka sin del som 

bidragsgivare i systemet, vilket innebär att kommunen ska lämna ifrån sig ytterligare medel 

jämfört med nuvarande system. 

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar för 2020 finns ett större fokus på 

ekonomi än tidigare. Det är förtydligat att det tidigare kommungemensamma 

effektiviseringsarbetet (P140) och heltidsinförandet ska rymmas inom budgetramarna. Det 

finns också ett stort antal uppdrag till kommunstyrelsen och nämnder som syftar till att 

möta kommunens ekonomiska utmaningar med fokus på långsiktighet och 

kostnadsutveckling. 

Kommunfullmäktige har fastställt ett antal finansiella mål och uppdrag som är av betydelse 

för en god ekonomisk hushållning. Med god ekonomisk hushållning innebär att både 

kommunens finansiella och verksamhetsmässiga mål ska uppnås och att verksamheten ska 

bedrivas långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i 

enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Bland annat ska nämnder som redovisar 

eller befarar ett underskott som överstiger en procent av tilldelad budgetram, om 

underskottet uppgår till mer än 1 mnkr, snarast redovisa en prissatt åtgärdsplan till 

kommunstyrelsen och vidta de åtgärder som krävs för att uppnå en budget i balans.  

Med syfte att möta ekonomiska utmaningar relaterade till demografi och konjunktur ska 

kommunen fram till 2023 minska nettokostnadsavvikelse i relation till jämförbara större 

städer. Kommunfullmäktige har därför gett samtliga nämnder i uppdrag att under 2020 

identifiera och analysera eventuella nettokostnadsavvikelser i nämndens verksamheter. 

Kommunfullmäktige ger också samtliga nämnder i uppdrag att fram till 2023 minska 

nettokostnadsavvikelse i relation till jämförbara större städer. Som ett led i det arbetet kan 

det innebära att bland annat servicenivåer behöver ses över och anpassas.  
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Budget för 2020 och plan för 2021–2023 utgår från av kommunfullmäktige fastställd budget 

för 2019 samt beslutade ramjusteringar. Av fullmäktige fastställd budgetram för nämnd 

innefattar medelstilldelning för samtliga kostnader för nämndens verksamhet.   

Differentierat index har använts vid uppräkning av nämndernas lönekostnader till 2020 års 

beräknade lönenivå.  

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2019 innebär för individ- och familjenämnden ett 

tillskott på 63,4 mnkr. Individ- och familjenämndens budgetram för 2020 är 1 343,2 mnkr. 

Budgetramen avser nettokostnader och omfattar kostnader och intäkter. Individ- och 

familjenämnden har lagt en budget i balans för 2020 utifrån tilldelade medel från 

kommunfullmäktige. Utgångspunkten är en budget i linje med nämndens mål och som 

värnar om den lagstadgade kärnverksamheten. 

Behovsökningarna orsakas av både lagstiftning och demografiska förändringar då fler 

personer tillkommer i respektive åldersgrupp. Under budgetåret 2020 och 

planeringsperioden 2021–2023 förväntas antalet personer i åldersgruppen 0–64 år öka med 

i snitt 4,5 % varav 0–20 år förväntas öka med i snitt 7,6 % och antalet personer i 

åldersgruppen 21–64 år förväntas öka med i snitt 3,3 %.  

Trots att kommunfullmäktige gett nämnden ett resurstillskott står verksamheterna inför 

fortsatt stora ekonomiska utmaningar. Förutom de demografiska utmaningarna så påverkas 

nämnden av samhällsekonomiska förändringar och de förändringar som genomförts eller 

kommer att genomföras inom flera andra myndigheter. Exempel på det är Försäkringskassan 

och de förändrade bedömningsgrunderna för assistansersättning samt den låga 

uppräkningen av ersättningen som innebär att nämnden får ta över ett allt större 

kostnadsansvar.  

SKL räknar med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020 som bedöms fortsätta 

även under perioden 2021–2022 samtidigt som Arbetsförmedlingen genomgår en stor 

reformering och neddragning och som troligen kommer att innebära att kostnaderna för 

försörjningsstödet kommer att öka. En tredje troligtvis kostnadspåverkande förändring för 

nämnden är Migrationsverkets överprövande av myndighetsbeslut gällande LVU och LVU-

liknande behandling för ensamkommande barn.  

Andra ekonomiska utmaningar för nämnden är bland annat kompetensförsörjningen samt 

införandet av välfärdsteknik och digitalisering. Nyttohemtagning förväntas dock, på några 

års sikt, uppnås genom införandet. 

För att klara framtidens behov är långsiktighet i planering och beslutsfattande grunden för 

ett framgångsrikt arbete. Samverkan och likställighet av resurser och prioriteringar gentemot 

individer är en absolut nödvändighet. Inga områden är undantagna som möjliga för 

effektiviseringar. Detta innebär bland annat behov av förändrade ambitioner, översyn och 
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anpassning av servicenivåer, samordning på individ- och verksamhetsnivå över geografi och 

verksamhetsgränser och förändringar i arbetssätt. 

 

* Omfördelning av kvarstående volymmedel för LSS-boende för helårsdrift 2020 från nämndens gemensamma kostnader till 
funktionshinderomsorgen 

 

Fördelning av individ- och familjenämndens budget inom ram  

 Förstärkning för att möta ökade volymer LSS-boende 25,2 mnkr. Förstärkning HSL 1,2 

mnkr 

 Förstärkning för att möta ökade behov inom daglig verksamhet och för fortsatt 

riktning mot arbete 5,4 mnkr 

 Förstärkning inom korttidsverksamheten 1,2 mnkr 

 Uppstart bemanningsenhet 2 mnkr 

 Förstärkning med 4 årsarbetare till myndighetsutövningen för att möjliggöra det 

fortsatta arbetet med handläggningstider och för att skapa en stabil personalsituation 

ur ett arbetsmiljöperspektiv 2,5 mnkr  

 

 

 

Individ- och 
familjenämnden 
(mnkr) 

Årsbudget 
2019 

Ram-
förändring 

2020 

Budget 
från KF 

2020 

Omför-
delning 

inom IFN 
ram 

Årsbudget 
2020 

Funktionshinder-
omsorg 

805,5 42,6 848,1 15,8* 863,9 

Individ- och 
familjeomsorg 

331,7 10,4 342,1 0,0 342,1 

Ensamkommande 
barn 

-14,8 7,6  -7,2 0,0 -7,2 

Försörjningsstöd 105,4 1,4 106,8 0,0 106,8 

Gemensamma 
kostnader 

52,0 1,4 53,4 -15,8* 37,6 

Summa 1 279,8 63,4 1 343,2 0,0 1 343,2 
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Övrigt  

 Utbildningsmedel till funktionshinderomsorgen, 0,5 mnkr. Riktade medel för att 

förstärka kompetensutveckling för medarbetare i hot- och våld samt övriga 

utbildningsbehov utifrån ett arbetsmiljöperspektiv 

 Tillgänglighetsprogrammet funktionshinderomsorg, 1,0 mnkr 

 Nationella minoriteter, 0,2 mnkr. Fortsatt arbete med riktade aktiviteter och 

samverkan 

 Anhörigutbildning narkotika, 0,1 mnkr. Fortsatt utveckling av anhörigstödet 

tillsammans med Föräldraföreningen mot narkotika 

 Familjepeppen, 0,1 mnkr. Föräldrastödsutbildning delfinansiering 

 Arbetskläder, 1,0 mnkr 

 Första steg i återställandet av tidigare ramjustering 2016 avseende lokaler inom 

verksamheten för ensamkommande barn 7,2 mnkr 

 Anpassning av föreningsbidrag – reduceras med 0,2 mnkr 
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Individ-och familjenämndens övergripande planer 

 Lokalförsörjningsplan 

Nämndens verksamheter har ett stort behov av att få tillgång till bostäder.  Stor efterfrågan 
finns på mindre lägenheter med låg hyra för att täcka innevarande och kommande behov av 
boende. I en växande stad där många konkurrerar om bostäderna är det en utmaning. 
Nämndens lokalförsörjningsplan omfattar i normalfallet en mandatperiod. 
Lokalförsörjningsplanen följs upp varje år och återrapporteras till nämnd 

 Digitaliseringsplan (tillsammans med äldrenämnden) 

Nämndens digitaliseringsplan omfattar 2020–2024 och utgör den övergripande planen för 
digitalisering inom nämndens verksamhetsområde. Utifrån digitaliseringsplanen ansvara varje 
verksamhetschef för en verksamhetsnära plan för sitt verksamhetsområde. 
Digitaliseringsplanen följs upp årligen och återrapporteras till nämnd.  

 

 Kompetensförsörjningsplan (tillsammans med äldrenämnden) 

Nämndens kompetensförsörjningsplan omfattar åren 2020–2024. Syftet med 
kompetensförsörjningsplanen är att visa på den kommande utvecklingen när det gäller 
tillgång, behov och efterfrågan och vilka strategier som krävs. Nämnden fastställer också en 
årlig utbildningsplan för verksamheterna. Kompetensförsörjningsplan och utbildningsplan följs 
upp årligen och återrapporteras till nämnd. 

 Kommunövergripande handlingsplan mot våld 

Nämnden har tagit initiativ till kommunövergripande handlingsplan mot våld. Handlingsplanen 
anger ett antal aktiviteter som ska genomföras under de kommande åren. Handlingsplanen 
följs upp årligen och återrapporteras till nämnd. 

 Handlingsplan suicidprevention 

Nämnden har tagit initiativ till en handlingsplan för suicidprevention. Utifrån handlingsplanen 
arbetar verksamheterna med lokala handlingsplaner och checklistor. 
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Särskilda uppdrag 2020 (avstämning görs i samband med delårsrapport) 

 Genderbudgeting:  som ett led i Umeå Kommuns mål kring jämställdhet. Nämnden 
genomlyser olika verksamheter för att synliggöra människorna bakom siffrorna och för 
att utröna om det går att se skillnad i fördelning av resurser utifrån kön. 2020 fortsatt 
fokus på missbruksvården 

 Fortsatt arbeta med handlingsplan psykisk hälsa utifrån nationella stimulansmedel. 
Bland annat ska en satsning ska göras på utbildning för att uppmärksamma och 
förebygga suicid 

 Fortsatt arbete med resursprioriteringar och tillhörande verksamhetsförändringar 
enligt plan 

 Översyn av visstidsanställningar inom nämndens verksamhetsområde med syfte att 
minska dessa. Översynen ska göras tillsammans med fackliga parter. 

 Översyn av administration hos personal och chefer i syfte att minska onödig 
administration  

 Särskild översyn av samarbetet med Kvinno/tjejouren samt Umeå Stadsmission  

 Se över klagomålsrutinen med fokus på verksamhetens arbete med analys av inkomna 
klagomål 

mulansmedel) 

Uppdrag från KF som nämnden berörs av (avstämning görs i samband med delårsrapport) 

• Uppdrag 6: Kommunfullmäktige ger även samtliga nämnder i uppdrag att under 2020 

inventera processer och handläggningsrutiner och bedöma potential för 

digitalisering/automatisering.  

Inventering och bedömning ligger till grund för prioritering, planering och 

förberedelsearbete. Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret. 

• Uppdrag 9: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen och berörda nämnder att 

under året slutredovisa målet om halverad barnfattigdom.  

• Uppdrag 18: Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att identifiera de 

verksamhetsområden som har behov av sammanhållna strategier för lokalförsörjning 

samt ta fram strategier för dessa verksamhetsområdens lokalförsörjning i dialog med 

berörda nämnder. Strategierna för lokalförsörjning ska utformas så att de är långsiktigt 

kostnadseffektiva. 

• Uppdrag 31: Kommunfullmäktiga ger samtliga nämnder i uppdrag att under 2020 

identifiera och analysera eventuella nettokostnadsavvikelser i nämndens 

verksamheter.  

• Uppdrag 32: Kommunfullmäktiga ger samtliga nämnder i uppdrag att fram till 2023 

minska nettokostnadsavvikelse i relation till jämförbara större städer 
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• Uppdrag 37: kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att under 2020 

beskriva upphandlingsbehov för perioden 2021–2022. Nämndernas 

upphandlingsbehov överlämnas till kommunstyrelsen för sammanställning och 

samordning. 

• Uppdrag 44: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen och individ-och 

familjenämnden i uppdrag att viten som kommunen åläggs på grund av förseningar i 

uppstart av boenden ska särskilt följas under året 

• Uppdrag 45: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att implementera 

hållbarhetsbokslut inom alla verksamheter i Umeå kommun 
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