
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-12-21 

Individ- och familjenämnden 
Tid: Onsdagen den 21 december 2022 kl. 08:30 

Plats: Nolia 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Hanna Lundin-Jernberg (L), vice ordförande 
Mehrana Bassami (S) 
Leif Berglund (S) 
Gisela Lindmark Eriksson (S) 
Bo Johansson (S) 
Igor Hell (M) 
Alireza Mosahafi (M) 
Liv Zetterberg (V) 
Ahmed Hersi (MP) tj. ers. för Jasmine Johansson (MP) 
Birgitta Nordvall (KD) 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Hanna Lundin Jernberg (L), torsdag 22 december kl. 11:30 
  

 
Sekreterare:        §§ 254-269 
 Tilda Molin, nämndsekreterare 

 
Ordförande:      
 Andreas Lundgren (S) 
 
Justerare:      
 Hanna Lundin Jernberg (L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sida 2 av 31 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Individ- och familjenämnden 2022-12-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Individ- och familjenämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-12-21 
 
Anslaget har satts upp: 2022-12-23 
 
Anslaget tas ner: 2023-01-16 
Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A Umeå 
 
Underskrift:   

 Tilda Molin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Marikk Henriksson (S) 
Magnus Lindqvist (S) 
Pär Berglund (S) 
Andreas Sellstedt (V) 
Veronica Edén (C) 
Pranav Nair (L)  
Greger Knutsson (M) §266-269 
 
 
Tjänstepersoner  
Karolina Lundqvist, socialdirektör  
Ulrika Gustafsson, kvalitetschef  
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef myndighetsutövning  
Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg 
Jonas Jakobsson, bitr. verksamhetschef IFO barn unga  
Sara Bäckmark, HR-chef  
Simon Blomgren, ekonomichef §256-257 
Maria Hedin, kommunikatör  
Sandra Persson, utbildningssamordnare § 258-259 
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§ 254 
 
Diarienr:  

Godkännande av dagordning 
 

Beslut  
Dagordningen fastställs.  

Ärendebeskrivning  
Eventuella förändringar i nämndens föredragningslista noteras.  
  



Sida 5 av 31 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Individ- och familjenämnden 2022-12-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 255 
 

Anmälan av jäv 
 

Beslut  
Ingen ledamot anmäler jäv.  
 

Ärendebeskrivning  
En jävig ledamot får varken delta i handläggning eller beslut av ett ärende.  
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§ 256 
 
Diarienr: IFN-2022/00003 

Ekonomirapporter 2022 - November 

Beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten. 

Ärendebeskrivning 
Sammanfattning 
Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+19,4 mnkr) förklaras 
av funktionshinderomsorg (+23,7 mnkr), gemensamma kostnader (+20,3 
mnkr), ensamkommande barn (-8,0 mnkr), försörjningsstöd (+1,2 mnkr) 
samt individ- och familjeomsorg (-17,7 mnkr). Individ- och 
familjenämndens nettokostnader (1,367 mnkr) har ökat med 6,6 % (85 
mnkr) i jämförelse med 2021. För att ha en budget i balans kunde 
nettokostnaderna öka med 6,6 % (85 mnkr) vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse på +19,4 mnkr.  
 
Det positiva resultatet påverkas av statsbidrag för sjuklönekostnader som 
uppgår till +6,8 mnkr. Andra orsaker är att hemtjänsttimmarna har minskat 
med 11,3 % i jämförelse med föregående år, pågående arbeten med 
samplanering och uppföljning, samt kvarstående volymmedel för LSS-
boenden. Men även pga. tillfälliga positiva effekter så som återbetalning 
från ett assistansbolag, samt ett LSS-ärende som blivit SFB.  
 
Till och med sista november var det bokfört 9,7 mnkr som merkostnader till 
följd av pandemin. Av detta var 2,2 mnkr på grund av inköp av 
skyddsutrustning och 7,5 mnkr på grund av personalkostnader. Förutom 
intäkterna för sjuklönekostnaderna har nämnden även erhållit 2,5 mnkr i 
intäkter för övriga merkostnader. Det är ett statsbidrag som avsåg de 
merkostnader som verksamheterna hade under 2020 men där 
intäkten utbetalades först under mars, juli och december 2021.  Det 
innebär att till och med oktober  
har nämndens ekonomi påverkats negativt med -0,4 mnkr av pandemin. 
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Gemensamma kostnader 
Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på 
+20,3 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på kvarstående volymmedel för 
LSS-boenden (+13,7 mnkr) och lägre kostnader under perioden för bland 
annat utbildning, rehabilitering och övriga driftskostnader (+3,1mnkr). 
Samt vakanser med pågående rekryteringar. 
 
Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för 
perioden till 655,8 tkr. Det avser ett beslut om kontaktfamilj SoL, ett beslut 
om ledsagarservice och ett beslut om LSS Boende 
Kostnaden för politisk verksamhet uppvisar för perioden ett mindre 
underskott på -332 tkr. 
 
Funktionshinderomsorg 
Inom funktionshinderomsorgen beror resultatet (+23,7 mnkr) på flertalet 
verksamheter och generellt sett handlar det fortsatt om påverkan på 
verksamhetsområdet i form av minskat/fortsatt lågt inflöde, att 
uppstart/utökning av verksamheter inte blivit av i den takt som planerats, 
samt förändrade arbetssätt och större fokus på uppföljning och 
bemanningsplanering. Resultatet beror också på tillfälliga positiva effekter 
under perioden så som kompensation för höga sjuklönekostnader, 
återbetalning från ett assistansbolag, samt ett LSS-ärende som blivit SFB. 
 
De verksamheter som har störst överskott är hemtjänsten och övriga 
insatser LSS. 

• Hemtjänst +25,3 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet 
beviljade timmar varit 68 % av budget och i jämförelse med samma 
period 2021 har antalet beviljade timmar minskat med 11,3 %. I 
jämförelse med 2020 så har hemtjänsttimmarna minskat med 24,6 
%. Detta beror på det pågående arbetet med uppföljning på 
individnivå för att med rätt insats öka individens självständighet. 
Andra troliga anledningar till minskningen är att behovet av 
insatsen blivit lägre utifrån att tillkommande boendeplatser varit 
bättre överensstämmande med faktiskt behov, att personer blivit 
berättigade till assistans utifrån förändring i lagstiftning och på 
grund av pandemin. 
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• Övriga insatser LSS +10,4 mnkr. Överskottet beror på lägre 
kostnader för ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner 
vilket troligtvis är en effekt av pandemin. 
 

• LSS-boende och Personlig assistans LSS -23,1 mnkr. LSS-boende och 
personlig assistans LSS  
uppvisar ett negativt resultat där LSS-boende har haft ökande 
kostnader mot slutet på året på grund av ökade volymer.  
 

Individ- och familjeomsorg 
Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-17,7 mnkr) beror 
framför allt på barn- och ungdomsvården (-20,6 mnkr) där behov av 
konsultstödda familjehem (-16,8 mnkr) och av extern institutionsvård (-
20,2 mnkr) är fortsatt större än budget. Under oktober och november har 
mängden placeringar på institutionsvård ökat med 14 individer eller 23,7% 
och antal dygn har ökat med 32% vilket driver kostnader. 
Samtidigt finns det överskott för traditionella familjehem (+8,7 mnkr) och 
öppenvård (+5,9 mnkr) som tillsammans dämpar underskottet för barn- 
och ungdomsvården. Gemensamma kostnader inom IFO uppvisar ett 
överskott (+12,8 mnkr) till stor del på grund av vakanser.  
 
Inom vuxna missbruksvården är det ett underskott på (-13,2 mnkr) vilket 
till stor del beror på att kostnaderna för extern öppeninsats med boende 
har ökat jämfört med föregående år. Antalet dygn per månad har ökat med 
34% sen oktober vilket ökat kostnaderna. 
 
Ensamkommande barn 
Underskottet inom verksamheten för ensamkommande barn (-8,0 mnkr) 
beror i huvudsak på högre kostnader än budget. Det handlar om fler 
externa placeringar, högre bemanning i verksamheten och högre kostnader 
för lokaler än vad budgeten tillåter. Dialog förs med Migrationsverket om 
möjligheten att ta emot fler KVOT ungdomar. 
 
Försörjningsstöd 
Försörjningsstödets resultat för perioden är (+1,2 mnkr) och vid jämförelse 
med 2021 har antalet hushåll minskat med 13,4 % och ackumulerat 
utbetalat belopp har minskat med (-5,7 mkr) och snittbeloppet per hushåll 
har minskat med -8,6% 
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Årsprognos 
Årsprognosen för 2022 är reviderad nedåt utifrån de ökade kostnaderna 
inom IFO och placeringar och är beräknad till +15,0 mnkr. Världsläget med 
COVID, Ukrainakriget och inflationen gör prognosarbetet invecklat där avtal 
kan kostnadsjusteras kraftigt och behov snabbt kan öka. 
Prognosen baseras på kvarstående budget för tillkommande verksamheter, 
fortsatt lägre beviljade timmar i hemtjänsten, erhållna ersättningar kopplat 
till pandemin, antalet externa placeringar för barn och unga, samt 
utvecklingen inom ensamkommande barn. 

Beslutsunderlag 
Ekonomirapport november 2022 

Beredningsansvariga 
Simon Blomberg, ekonomichef  
 

Beslutet ska skickas till 
Simon Blomberg   
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§ 257 
 
Diarienr: IFN-2022/00013 

Information från Hjälteföreningen 
 

Ärendebeskrivning  
Representanter från Hjälteföreningen berättar om deras verksamhet med 
träning för funktionshindrade.  
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§ 258 
 
Diarienr: IFN-2022/00287 

Kompetensförsörjningsplan för stöd och omsorg 
2023-2025 

Beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner Kompetensförsörjningsplan 2023–
2025 för stöd och omsorgsförvaltningen inklusive föreslagna ändringar från 
arbetsutskottet.  
 
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att ändra 
ordalydelsen på s. 15 enligt förslag på nämnden.  

Ärendebeskrivning 
Kompetensförsörjningsplanen för stöd och omsorg 2023–2025 har 
utarbetats på uppdrag av individ- och familjenämnden. Den är en 
revidering av kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg 2020–2022. 
 
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att visa kommande utveckling 
av tillgång, behov och efterfrågan av kompetens inom Individ- och 
familjenämnden (IFN), samt vilka strategier som krävs för att klara 
kompetensförsörjningen.  
 
Kompetensförsörjningsplanen för Stöd och omsorg 2023–2025 fastställer 
inriktningen på arbetet med kompetensförsörjning på kort och lång sikt, i 
syfte att verksamheterna ska ha tillgång till kompetenta medarbetare för 
att uppnå verksamheternas mål.  
 

Arbetsutskottets beslutsordning  
Yrkanden 
Andreas Lundgren (S) yrkar: 
 

1. Att på s. 30 under rubriken ”Rekrytera bredare” lägga till en ny 
aktivitet: att göra försök med uppsökande rekrytering i nya 
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bostadsområden och andra sammanhang för att människor som 
vanligtvis inte söker sig till socialtjänsten ska kunna rekryteras.  

 
Liv Zetterberg (V) yrkar:  
 

1. Att på s. 15 ändra skrivningen ”Fortsatt minskade timlöner och 
övertidskostnader som ett mått på att vi använder våra resurser på 
ett klokt sätt.” till ”Fortsatt minskade övertidskostnader och 
ofrivilliga timlöner…”  

 
2. Att på s. 35 under rubriken ”Prioritera arbetsmiljöarbetet” lägga till 

en ny aktivitet: ”Arbeta för ett ökat medarbetarinflytande”. 
 

3. Att på s. 36 under rubriken ”Öka heltidsarbetet” lägga till en ny 
aktivitet ”Formulera en strategi för att personlig assistans på sikt 
ska ingå i kommunens heltidsinförande.” 

 
Hanna Lundin Jernberg (L) yrkar: 
 

1. Att det läggs in i planen att jobba mer med rekryteringsaktiviteter 
på andra geografiska platser runt om i landet.  

 
Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till Liv Zetterbergs (V) ändringsyrkande på 
s. 15.  
 

Beslutsgång 
Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att godkänna 
kompetensförsörjningsplanen.  
 
Ordförande Andreas Lundgren (S) frågar om utskottet avser bifalla eller 
avslå det egna yrkandet angående uppsökande rekrytering och finner att 
det bifalls.  
 
Ordförande frågar om utskottet avser bifalla eller avslå Liv Zetterbergs (V) 
yrkande 1 angående ändring på s. 15 och finner att det bifalls.  
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Ordförande frågar om utskottet avser bifalla eller avslå Liv Zetterbergs (V) 
yrkande 2 angående ändring på s. 35 och finner att det avslås.  
 
Ordförande frågar om utskottet avser bifalla eller avslå Liv Zetterbergs (V) 
yrkande 3 angående ändring på s. 36 och finner att det avslås.  
 
Ordförande frågar om utskottet avser bifalla eller avslå Hanna Lundin 
Jernbergs (L) yrkande om uppsökande rekryteringsaktiviteter och finner att 
det bifalls.  
 
Arbetsutskottet enas om att göra ett medskick till förvaltningen att se över 
en formulering om problem med rekrytering och övriga huvudmän, på s. 20 
andra stycket.  
 

Nämndens beslutsordning  
Yrkanden  
Andreas Lundgren (S) yrkar att arbetsutskottets yrkanden rörande 
uppsökande rekrytering och att jobba mer med rekrytering på andra 
geografiska platser ordagrant och var för sig ska läggas in i 
Kompetensförsörjningsplanen.  
 
Beslutsgång 
Nämnden enas om att på sida 15 ändra ordalydelsen från ”ofrivilliga 
timlöner” till ”ofrivilliga timanställningar…” i ändringsyrkandet från 
arbetsutskottet på sida 15. 
 
Nämnden godkänner Lundgrens (S) yrkande och fastställer 
kompetensförsörjningsplanen.  
 

Beslutsunderlag 
Kompetensförsörjningsplan för Stöd och omsorg 2023–2025  

Beredningsansvariga 
Mona Morin, HR-strateg Kompetensförsörjning 
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Beslutet ska skickas till 
Sara Bäckmark, HR-chef Stöd och omsorg 
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§ 259 
 
Diarienr: IFN-2022/00016 

Utbildningsplan individ- och familjenämnden 2023 

Beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner utbildningsplanen för nämndens 
verksamheter för 2023.  
 
Reservationer 
Liv Zetterberg (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
Birgitta Nordvall (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Ärendebeskrivning 
Den årliga Utbildningsplanen ska ligga till grund för planeringen av 
kompetensutveckling i verksamheterna. 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. 
 

Arbetsutskottets beslutsordning  
Yrkanden  
Liv Zetterberg (V) yrkar:  
Att antalet timmar på betald arbetstid bör vara 20 timmar per vecka för 
grundutbildning vård- och omsorgsprogram. 
 
Beslutsgång:  
Ordförande Andreas Lundgren (S) frågar om arbetsutskottet kan bifalla 
utbildningsplanen och finner att den bifalls.  
 
Ordförande frågar om arbetsutskottet avser bifalla eller avslå Liv 
Zetterbergs (V) yrkande och finner att det avslås.  
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Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Birgitta Nordvall (KD) yrkar att under rubriken språkutbildningar i stället för 
”uppmuntras att studera svenska .......” skriva:  
”Medarbetare som saknar betyg i dessa kurser ska verksamheten ställa 
krav på att man ska studera svenska.”  
 
Liv Zetterberg (V) yrkar att antalet timmar på betald arbetstid bör vara 20 
timmar per vecka för grundutbildning vård- och omsorgsprogram. 
 
Liv Zetterberg (V) yrkar avslag till Birgitta Nordvalls (KD) yrkande.  
 
Igor Hell (M), Hanna Lundin Jernberg (L) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag och till Birgitta Nordvalls (KD) yrkande samt avslag till Liv 
Zetterbergs (V) yrkande.  
 
Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till utbildningsplanen samt avslag till Liv 
Zetterbergs (V) yrkande och avslag till Birgitta Nordvalls (KD) yrkande.   
 
Birgitta Nordvall (KD) yrkar avslag till Liv Zetterbergs (V) yrkande.  
 

Beslutsgång 
Andreas Lundgren (S) frågar om nämnden avser bifalla eller avslå Liv 
Zetterbergs (V) yrkande och finner att nämnden avslår yrkandet.  
  
Andreas Lundgren (S) frågar om nämnden avser bifalla eller avslå Birgitta 
Nordvalls (KD) yrkande finner att nämnden avslår yrkandet.  
 
Andreas Lundgren (S) frågar därefter om nämnden kan bifalla 
utbildningsplanen och finner att det bifalls.  
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Beslutsunderlag 
Utbildningsplan för individ- och familjenämnden 2023 
 

Beredningsansvariga 
Mona Morin, HR-strateg kompetensförsörjning  
Sandra Persson, utbildningssamordnare 

Beslutet ska skickas till 
Sara Bäckmark, HR chef stöd och omsorg 
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§ 260 
 
Diarienr: IFN-2022/00205 

Yttrande över motion 40/2020 - Använd 
auktoriserade tolkar i ärenden som rör mäns våld 
mot kvinnor 

Beslut 
Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2022-09-15 
och föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet yrkar i en motion att kommunfullmäktige beslutar att Umeå 
kommun enbart använder auktoriserade tolkar i ärenden som rör mäns 
våld mot kvinnor. 
 

Arbetsutskottets beslutsordning  
Yrkanden:  
Andreas Lundgren (S), Liv Zetterberg (V), Hanna Lundin Jernberg (L) och 
Igor Hell (M) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.  
 
Beslutsgång  
Arbetsutskottet enas om att anse motionen vara besvarad.  
 

Nämndens beslutsordning  
Igor Hell (M) och Birgitta Nordvall (KD), Hanna Lundin Jernberg (L) yrkar 
bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Nämnden enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-09-15 
Motion 40/2020 



Sida 19 av 31 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Individ- och familjenämnden 2022-12-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beredningsansvariga 
Camilla Nilsson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 261 
 
Diarienr: IFN-2022/00192 

Yttrande över motion 9/2022 - Inrätta skolsociala 
team i Umeå kommun 

Beslut 
Individ- och familjenämnden yttrar sig till kommunstyrelsen i enlighet med 
yttrande 2022-10-06 och föreslår att kommunfullmäktige anser motionen 
besvarad. 
 
Reservation  
Hanna Lundin Jernberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag till 
beslut.  

Ärendebeskrivning 
I en motion till Umeå kommunfullmäktige yrkar Liberalerna att 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ska uppdras att 
gemensamt utreda möjligheten att inrätta skolsociala team och hur dessa 
kan arbeta operativt. Förvaltningens förslag till yttrande är daterat 2022-
10-06. 
 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Hanna Lundin Jernberg (L) och Liv Zetterberg (V) yrkar bifall till motionens 
förslag.  
 
Andreas Lundgren (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.  

Beslutsgång 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: motionen ska anses 
vara besvarad eller bifall till motionen. 
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Ordförande frågar om arbetsutskottet avser bifalla eller anse motionen 
vara besvarad och finner att motionen ska anses vara besvarad.  
 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden  
Igor Hell (M) och Birgitta Nordvall (KD) och Andreas Lundgren (S) yrkar 
bifall till tjänsteskrivelsens förslag om att anse motionen vara besvarad.  
 
Hanna Lundin Jernberg (L) och Liv Zetterberg (V) yrkar bifall till motionens 
förslag.  
 
Beslutsgång  
Ordförande Andreas Lundgren (S) ställer besvarande mot bifall och finner 
att motionen ska anses vara besvarad.  
 
 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-10-06 
Motion 9/2022 - Inrätta skolsociala team i Umeå kommun 

Beredningsansvariga 
Lina Rolén Nordin, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 262 
 
Diarienr: IFN-2022/00285 

Inriktningsbeslut förfrågningsunderlag LOV 

Beslut 
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram ett 
reviderat förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lagen 
om valfrihetssystem (LOV) i Umeå kommun och återkomma med ett 
förslag till beslut under 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Inom varje mandatperiod bör förfrågningsunderlag hemtjänst enligt Lagen 
om valfrihetssystem (LOV) ses över utifrån förändrade arbetssätt, 
lagstiftning och andra förutsättningar. 
 
Individ- och familjenämnden har i verksamhetsplanen för 2023 beslutat att 
ett sammanhållet och kostnadsfritt boendestöd ska tillskapas som insats. 
Detta beslut påverkar volymerna inom nuvarande förfrågningsunderlag 
vilket behöver revideras under 2023. 
 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens 
förslag.  
 

Nämndens beslutsordning  
Nämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  
 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån  
Ulrica Gustafsson  
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§ 263 
 
Diarienr:  

Information: Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi i 
Västerbotten 2023-2025 
 

Ärendebeskrivning  
Sandra Sherman, medicinskt ansvarig rehabilitering och Björn Hammar, 
verksamhetschef, informerar om den av kommunfullmäktige antagna 
Hjälpmedelsstrategin 2023-2025.  
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§ 264 
 
Diarienr: IFN-2022/00026 

Statistikrapporter ej verkställda beslut SoL 2022 

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

Ärendebeskrivning  
Från och med 2006-07-01 gäller, enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen, 
följande beträffande ej verkställda gynnande beslut:  
 
”Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.  
 
Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd 
dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut. Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per 
kvartal.” 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport SoL 2022-09-30 

Beredningsansvariga 
Tilda Molin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen   
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§ 265 
 
Diarienr: IFN-2022/00027 

Statistikrapporter ej verkställda beslut LSS 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Från och med 2008-07-01 gäller, enligt 28 h § lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), följande beträffande ej verkställda 
gynnande beslut.  
 
”Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare 
ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 
förflutit från dagen för respektive beslut.  
 
Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts på 
nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden 
ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid 
som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering enligt 
denna paragraf ska ske en gång per kvartal.” 

Beslutsunderlag 
Rapport LSS 2022-09-30 

Beredningsansvariga 
Tilda Molin, nämndsekreterare 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunrevisionen   
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§ 266 
 

Återkoppling från kurser och konferenser 
 

Beslut  
Ingen ledamot har deltagit i kurs eller konferens.  
 
 

Ärendebeskrivning  
Ledamöter som deltagit i kurser eller konferenser ger övriga nämnden en 
återkoppling.  
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§ 267 
 

Övriga frågor 
 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor är anmälda.  
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§ 268 
 
Diarienr:  

Socialdirektören informerar 
 

Beslut  
Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

 

Ärendebeskrivning  
Socialdirektör Karolina Lundqvist informerar nämnden om aktuella 
händelser i verksamheten enligt nedan: 
 
- Ekonomi och minskande skatteunderlag  
- Kompetensförsörjning ökade behov och färre i arbetsför ålder 
- Bilden av socialtjänsten 
- Införande av nytt verksamhetssystem och planeringsverktyg 
 
Sara Bäckmark, HR-chef informerar om en återrapport till 
arbetsmiljöverket utifrån deras synpunkter efter granskning. 
Arbetsmiljöverket har återkopplat att kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete sker på ett tillfredställande sätt.  
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§ 269 
 
Diarienr: IFN-2022/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 
december 

Förslag till beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och 
anmälningsärenden. 

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

Delegationsbeslut 
 
Övriga beslut  
Delegerade beslut för perioden 2022-11-01 t o m 2022-11-30 inom 
lagområdena SoL, LSS, LVU, LVM och övrig lagstiftning anmäls i enlighet med 
nämndens beslut 2020-11-18. 
 

Anmälningsärenden 
Dom från Förvaltningsrätten i Umeå (IFN-2022/00052) 
 
Dom från Förvaltningsrätten i Umeå (IFN-2021/00258) 
 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 187 (IFN-2022/00001) 
 
Protokoll Länssamverkansgruppen 2022-11-25 (IFN-2022/00038) 
 
Dom från Förvaltningsrätten i Umeå (IFN-2022/00052) 
 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 199 (IFN-2022/00068) 
 
Reglemente för kommunens styrelse och nämnder 2022-11-28 (IFN-
2022/00068) 
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Protokollsutdrag kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott § 336 (IFN-
2022/00151) 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal Quicksearch  Sweden AB - vård- och 
omsorgskollen (IFN-2022/00284) 

Förtydligande till överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap 
mellan Kvinno- och tjejjouren och Individ- och familjenämnden. (IFN-
2021/00113-6) 
 

Sekretessärenden 
Dom från Förvaltningsrätten i Umeå (IFN-2021/00258-11) 
 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IFN-2022/00210) 
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