
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-08-26 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 26 augusti 2020, kl. 8:30-14:55, ajournering 

11:23-11:38 

Plats: KS mötesrum, stadshuset 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Björn Kjellsson (L), vice ordförande §§ 130-141 
Hanna Lundin Jernberg (L) tjg. ers för Björn Kjellsson (L) §§ 
144-146 
Marikk Henriksson (S) 
Leif Berglund (S) 
Hans-Åke Rönnlund (S), tjg. ers. för Mehrana Bassami (S) §§ 
130-141, 144-145, via länk 
Gisela Lindmark Eriksson (S), tjg. ers för Mehrana Bassami (S) 
§ 146 
Igor Jonsson (M) 
Gudrun Nordborg (V) §§ 130-141, 144-145, via länk 
Rita Poromaa (S), tjg. ers. för Gudrun Nordborg (V) § 146 
Andreas Sellstedt (V) 
Gunnel Lagerkvist (C) §§ 130-141, 144-145, via länk 
Alice Nikmanesh (MP) §§ 130-141, 144-145, via länk 
Birgitta Nordvall (KD) §§ 130-141, 144-145, via länk 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Björn Kjellsson (L) och Igor Jonsson (M), måndag 31 augusti 
2020, kl. 11:00 

 

Sekreterare:        §§ 130-141, 144-146 

 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren (S) 

 

Justerare:      

 Björn Kjellsson (L) §§ 130-141 

 

  

      

 Igor Jonsson (M) §§ 144-146 
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-08-26 

Anslaget har satts upp: 2020-09-01 

Anslaget tas ner: 2020-09-23 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A 

 

Underskrift:   
 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Gisela Lindmark Eriksson (S) §§ 130-141, 144-145 

Rita Poromaa (S) §§ 130-141, 144-145 

Greger Knutsson (M) §§ 130-141, 144-145 

Alireza Mosahafi (M) §§ 130-141, 144-145 

Linda Lotare (V) §§ 130-141, 144-145 

Malin Forss (C) §§ 130-141, 144-145 

Hanna Lundin-Jernberg (L) §§ 130-141 

 

Tjänstepersoner 

Monica Wahlström, tf. socialdirektör 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator §§ 130-141, 144-145 

Maria Hedin, kommunikatör §§ 130-141, 144-145 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef §§ 130-133 

Malin Björkman, verksamhetschef §§ 130-141 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef §§ 130-141 

Carina Edberg, planeringssekreterare § 134 

Margareta Åström, planeringssekreterare § 134 

Björn Söderbäck, personalstrateg § 135 

Peter Basun, utredare § 136 

Marie-Louise Kieri, utredare § 137 

Maria Sydlén, jurist §§ 138-139 

Eric Lindström, jurist §§ 138-139 
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§ 130 

Godkännande av dagordning 

Beslut  

Individ- och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning med fyra 

tillägg: 

- Beslut om umgängesbegränsning läggs till som nytt ärende 26. 

- Beslut om umgängesbegränsning läggs till som nytt ärende 27. 

- Beslut om hemlighållande av vistelseort läggs till som nytt ärende 

28. 

- Beslut om hemlighållande av vistelseort läggs till som nytt ärende 

29. 

Ärendebeskrivning 

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. 
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§ 131 

Anmälan av jäv 

Beslut 

Ingen person är jävig. 

Ärendebeskrivning 

En jävig person får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara 

vid nämndens behandling av ärendet. 
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§ 132 

Diarienr: IFN-2020/00003 

Ekonomirapport t o m juli och det ekonomiska läget 

utifrån åtgärder för budget i balans 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma till 

sammanträdet i oktober med en uppföljning av antal personer som 

frånsagt sig stöd, orsakerna till detta och ge svar på om åtgärder behöver 

vidtas för att säkerställa enskildas stöd. Särskilt fokus ska ges till 

uppföljning av beslut om ledsagning. 

Ärendebeskrivning 

 

Sammanfattning 

Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+8,1 mnkr) förklaras av 

funktionshinderomsorg (+23,5 mnkr), gemensamma kostnader (+5,8 mnkr), 

ensamkommande barn (-2,3 mnkr), försörjningsstöd (-4,5 mnkr) samt 

individ- och familjeomsorg (-14,4 mnkr).  

 

Individ- och familjenämndens nettokostnader (786,2 mnkr) har ökat med 

5,2 % (38,7 mnkr) i jämförelse med 2019. För att ha en budget i balans 

kunde nettokostnaderna öka med 46,8 mnkr vilket innebär en 

budgetavvikelse på +8,1 mnkr.  

 

För 2020 har flera verksamheter fått budgettillskott utifrån 

befolkningstillväxt som till exempel budget för utökning av antal LSS-

boenden och daglig verksamhet. För perioden finns det också verksamhet 

där uppstart pågår eller inte kommit igång ännu. Förutom det så är det 

också verksamheter som tillfälligt är nedstängda eller som inte går för full 

drift med anledning av Coronapandemin. En ytterligare eventuell påverkan 

på ekonomin inom främst funktionshinderomsorgen kan vara att brukare 

väljer att minska eller pausa sina insatser med anledning av pandemin. 

Samtidigt har försök skett att tillgodose behoven genom andra eller 
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anpassade insatser. I nuläget är det därför svårt att fastställa exakt hur 

mycket det påverkar nämndens ekonomi. 

 

Till och med juli var det ca 9,1 mnkr bokfört som merkostnader till följd av 

Coronapandemin på hela nämnden. Av detta var ca 1,9 mnkr på grund av 

bland annat inköp av skyddsutrustning samt 7,2 mnkr på grund av ökade 

personalkostnader. Under augusti och november kommer det att vara 

möjligt att ansöka om statsbidrag för merkostnader som nämnden haft 

med anledning av pandemin. Detta kommer att avse merkostnader under 

perioden 1/2–30/11 2020. Eftersom ansökan kommer att vara möjlig att 

göra först från och med augusti och beslut om bidrag kommer först att 

komma i december 2020 finns inte dessa eventuella intäkter med i 

budgetavvikelsen eller prognosen. 

 

Under perioden april-juli har det varit ca 2,0 mnkr mer i sjuklönekostnader 

inklusive arbetsgivaravgifter i jämförelse med januari-mars. Under samma 

period har den statliga ersättningen för sjukfrånvaron kommit med 7,6 

mnkr vilket innebär att det gav ett överskott med nästan 5,6 mnkr för hela 

nämnden och främst inom funktionshinderomsorgen. 

 

Allt sammantaget innebär det för budgetavvikelsen att individ- och 

familjenämnden har för perioden en positiv avvikelse som annars inte 

skulle ha varit i fall all planerad verksamhet varit igång från och med 

januari, verksamheter inte hade varit nedstängda, om statlig ersättning 

skulle undantas och så vidare så skulle resultatet till och med juli för hela 

nämnden i stället varit ett underskott. 

 

Gemensamma kostnader 

Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på 

+5,8 mnkr. En anledning till överskottet är kvarstående volymmedel för ett 

LSS-boende. Det beror också på att uppstart av verksamheter pågått som 

tex Bemanningscentrum och genererar därför också ett överskott för 

perioden. 

 

Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för 

perioden till 40,5 tkr. Det avser ett beslut om kontaktperson LSS och ett 

beslut om avlösarservice. 
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Funktionshinderomsorg 

Inom funktionshinderomsorgen beror överskottet (+23,5 mnkr) på nästan 

alla verksamheter men anledningen till överskottet är olika. 

 LSS-boende +8,2 mnkr. Överskottet beror på att verksamheten fått 
ett budgettillskott från och med 1/1 2020 för nya boenden som 
ännu inte öppnat. Av överskottet så motsvarar det 5,5 mnkr. 
Verksamheten har också erhållit statlig ersättning för 
sjuklönekostnader på 3,5 mnkr och som bidrar till överskottet med 
2,7 mnkr.  
 

 Administration och ledning +7,2 mnkr. Överskottet beror främst på 
att det under perioden funnits vakanta tjänster inom bland annat 
enhetschefer och verksamhetschefer men där rekrytering pågår och 
som beräknas vara klart under hösten (+4,9 mnkr). Överskottet 
beror också på att det finns kvar budget från 2020 års lönerevision 
gällande månaderna januari-april. Det kommer att budgeteras ut till 
respektive enhet och arbetsgrupp från och med 2021 då det blir 
helårseffekt på lönehöjningen (+2,3 mnkr). 
 

 Personlig assistans SFB +5,7 mnkr. Överskottet beror på att det är 
ungefär 22 brukare mindre i relation till budget vad gäller att betala 
för de första 20 timmarna. Det är också en minskning i relation till 
samma period 2019 med ungefär 12 brukare. I övrigt kämpar 
verksamheten med att få schablonersättningen från 
Försäkringskassan att räcka till utifrån att det inte täcker faktiska 
personalkostnader. Ett exempel på det är införandet av systemet 
Medvind. Ett system som nu är helt implementerat i verksamheten 
och som förenklar kontrollen på ekonomin samt kontrollen på antal 
beslutade timmar i relation till antal utförda timmar. Verksamheten 
har också tillsammans med jurist arbetat intensivt med att få till nya 
bedömningar av Försäkringskassan vilket inneburit att i vissa fall har 
nya beslut tagits och mer ersättning utbetalats.  
 

 Hemtjänst +6,4 mnkr. Överskottet beror på att antalet beviljade 
timmar inom hemtjänsten är lägre än budget, 85 %. I jämförelse 
med samma period 2019 har antalet beviljade timmar minskat med 
nästan 9 %. Detta beror dels på lägre behov av insatsen med 
anledning av att tillkommande boendeplatser stämmer bättre 
överens med faktiskt behov och på det pågående arbetet med 
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uppföljning på individnivå. Förutom det kan det också bero på att 
personer valt att pausa, avsäga sig eller minska sina insatser med 
anledning av pandemin eller valt att minska sina insatser på grund 
av avgiftshöjningen.  
 

 Korttidsvistelse och fritidsverksamhet +6,0 mnkr. Verksamheten 
fick från och med 2020 ett budgettillskott för utökning av 
verksamhet som inte kunnat verkställas ännu på grund av 
pandemin. Är ca 0,7 mnkr av det totala överskottet inom 
verksamheten. Överskottet beror också på ett lägre inflöde och 
lägre beläggning inom korttidsverksamheten på grund av pandemin 
och på att verksamheten arbetat med en mer resurseffektiv 
bemanningsplanering   
 

 Inom daglig verksamheten beror överskottet +4,8 mnkr till stora 
delar på det budgettillskott (+3,2 mnkr) som verksamheten fick från 
och med 2020. På grund av pandemin men även på grund av brist 
på lokaler har verksamheten inte kunnat utökas trots 
budgettillskottet. Överskottet beror också på att verksamheten 
tillfälligt är stängd och på den statliga ersättningen för 
sjuklönekostnaderna. 
 

 Som tidigare är funktionshinderomsorgens största ekonomiska 
utmaning personlig assistans LSS. Till och med juli är det ett 
underskott på -15,7 mnkr vilket beror på större behov av insatsen 
än budget. Både antalet individer och antalet beviljade timmar är 
större än budget. Den ekonomiska utvecklingen har dock avtagit 
något under de senaste månaderna på grund av avslutade ärenden. 
I jämförelse med samma period 2019 har antal ärenden minskat 
med 6,1 %. 

Individ- och familjeomsorg 

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-14,4 mnkr) beror på 

barn- och ungdomsvården där behov av konsultstödda familjehem och av 

extern institutionsvård är större än budget. Kostnaderna för vuxna 

missbruksvård fortsätter att vara lägre än budget på samma sätt som under 

2019. 

 

Vad gäller konsultstödda familjehem för barn och unga finns det utifrån 

budget och utifrån faktiskt dygnspris ett utrymme för i snitt 824 dygn per 

månad eller till ca 27 individer. Det faktiska utfallet har under perioden 
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varit i snitt 1 879 dygn per månad och 64 individer som varit placerade. 

Både antal individer och antal dygn är således mer än dubbelt så många i 

relation till budgeten. Vid jämförelse med samma period 2019 har dock 

antalet individer minskat med 2,2 % och antalet dygn minskat med 2,9 %. 

För extern institutionsvård är behovet även där långt mycket större än 

budget. I budget finns det utrymme för i snitt 850 dygn per månad eller till 

ca 28 individer. Till och med juli har det i snitt varit 1 520 dygn och ca 52 

individer per månad. Skillnaden mot konsultstödda familjehem är att 

antalet placerade individer och antalet dygn istället ökat med ungefär 50 % 

i jämförelse med samma period 2019.  

 

Under perioden har det också varit ett ökat inflöde inom barn och unga i 

kombination med att det varit svårare att avsluta pågående placeringar. 

Arbetet fortsätter med tidiga insatser, hemmaplanslösningar och 

regelbundna uppföljningar av alla placeringar.  

 

Ensamkommande barn 

Verksamheten för ensamkommande barn har ett underskott på -2,3 mnkr 

till och med juli. Anledningen till underskottet beror på att kostnadsnivån 

inte fullt ut är anpassad till de intäktsnivåer som verksamheten erhåller. 

Det beror främst på att vissa externa placeringar inte går att återsöka 

kostnaderna för från Migrationsverket då det inte är en LVU eller LVU-

liknande placering samt att det finns ungdomar i verksamheten som har 

svenskt medborgarskap vilket innebär att även dessa kostnader inte går att 

återsöka. 

 

Arbete pågår ständigt med anpassning till intäkterna men då verksamheten 

är förhållandevis liten idag blir det allt mer svårt att minska på kostnaderna 

och samtidigt få en hållbar verksamhet. 

 

Försörjningsstöd 

Försörjningsstödets resultat för perioden (-4,5 mnkr) förklaras av att 

antalet hushåll med behov av försörjningsstöd är högre än budget. I 

nuläget svårt att bedöma om och hur mycket pandemin kommer att 

påverka försörjningsstödet. 
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Sedan 2017 har antalet hushåll med behov av försörjningsstöd ökat i högre 

takt än planerat och nettokostnaderna för försörjningsstödet har ökat med 

i snitt 6,3 % för varje år. Hitintills under 2020 har däremot 

nettokostnaderna för försörjningsstödet endast ökat med 3,0 %. 

 

Årsprognos 

Årsprognosen för 2020 är justerad för funktionshinderomsorgen på grund 

av kvarstående budget för tillkommande verksamheter, tillfälligt 

nedstängda verksamheter på grund av Coronapandemin, höjning av LOV-

ersättningen från och med 1/5 samt ökade kostnader och statliga 

ersättningar med anledning av pandemin. Årsprognosen är totalt sett 

därmed förbättrad från -4,0 mnkr till +1,0 mnkr.  

Nämndens beslutsordning 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef, redovisar i enlighet med 

nämndens uppdrag 2020-06-24 § 103 en uppföljning av antal personer som 

avsagt sig insatser. 

 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar att nämnden uppdrar till förvaltningen att 

återkomma till sammanträdet i oktober med en uppföljning av antal 

personer som frånsagt sig stöd, orsakerna till detta och ge svar på om 

åtgärder behöver vidtas för att säkerställa enskildas stöd. Särskilt fokus ska 

ges till uppföljning av beslut om ledsagning. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen samt Lundgrens 

(S) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport t o m juli 

Beredningsansvariga 

Madelaine Salomonsson, Ekonomichef  
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Beslutet ska skickas till 

Viviann Dannelöv Nilsson 

Ulrika Gustafsson 
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§ 133 

Diarienr: IFN-2019/00282 

Inriktningsramar för investeringar 2021-2024 – 

Förslag till reviderad investeringsplan samt externa 

förhyrningar 2021-2024 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fastställer det reviderade förslaget till 

investeringsplan inom inriktningsram som beslutades av nämnden 2020-

03-25. 

 

Individ- och familjenämnden fastställer att förslaget till investeringsprojekt 

utöver inriktningsram för åren 2021–2024 som beslutades av nämnden 

2020-03-25 kvarstår oförändrat. 

 

Individ- och familjenämnden fastställer det reviderade förslaget av 

tillkommande externa förhyrningar för åren 2021–2024 enligt bilaga 1. 

 

Individ- och familjenämnden fastställer den skriftliga motiveringen till 

ovanstående förslag enligt bilaga 2. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och plan 2022–2024 är 

förskjutet till 26 oktober med anledning av de osäkra ekonomiska 

förutsättningarna som Coronapandemin medfört. Inför den fortsatta 

beredningen av budgeten har kommunstyrelsen 2020-06-02 beslutat att ge 

nämnderna i uppdrag att se över och revidera investeringsbudgeten 2021–

2024 inklusive externförhyrningarna i nu liggande förslag till 

investeringsbudget utifrån eventuella förseningar i projekt 2020.  

 

Revideringen ska ske utifrån principerna om genomförbarhet, volymökning 

och att vårda det vi redan har.  
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Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Förslag till reviderad investeringsplan samt externa förhyrningar 

2021–2024. 

Bilaga 2. Beskrivning av förändrade investeringar och externförhyrningar 

Beredningsansvariga 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Anette Sjödin, controller 

   
 

 

 

  



Sida 15 av 46 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2020-08-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 134 

Diarienr: IFN-2020/00192 

Samverkansöverenskommelse mellan individ- och 

familjenämnden och Riksförbundet för social och 

mental hälsa 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att förlänga samverkansavtalet och 

nyttjanderättsavtalet från och med 2020-09-01 t.o.m. 2021-08-31. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att kontakta RSMH 

för att se över hur man gemensamt kan utveckla samarbetet för att stärka 

Aspgården som träffpunkt. 

Ärendebeskrivning 

Årlig uppföljning av samverkansavtal mellan Kommunen och RSMH är 

utförd av Carina Edberg med fokus på verksamhetsinnehållet. Margaretha 

Åström med fokus på nyttjanderättsavtalet.  

 

Bedömning är att RSMH uppfyller de åtagande som reglerats i 

samverkansöverenskommelsen, samt att dem uppfyller avtalskraven i 

nyttjanderättsavtalet. 

 

Kommunens fastighetsförvaltning rekommenderar inte en förlängning av 

nyttjanderättsavtalet då det inte kan anses vara förenligt med ett optimalt 

nyttjande av kommunens lokaler. Fastigheten har historiskt varit upplåten 

för liknande ändamål, därav föreslås att nuvarande hantering av 

upplåtelseform kvarstår.   

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Arbetsutskottet enas om ett tillägg till förslag till beslut: 

- Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att kontakta 

RSMH för att se över hur man gemensamt kan utveckla samarbetet 

för att stärka Aspgården som träffpunkt. 



Sida 16 av 46 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2020-08-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning RSMH Aspgården  

Förslag till samverkansöverenskommelse 

Förslag till nyttjanderättsavtal 

Beredningsansvariga 

Carina Edberg, planeringssekreterare 

Margaretha J. Åström, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Carina Edberg 

Margaretha J. Åström 
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§ 135 

Diarienr: IFN-2020/00018 

Årsbokslut - systematiskt arbetsmiljöarbete i 

nämndens verksamheter 2019 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner socialdirektörens redovisning av 

årsbokslutet för systematiskt arbetsmiljöarbete 2019, inkl. arbetsutskottets 

tillägg och framtagna förslag till förbättringsområden. 

Ärendebeskrivning 

Alla arbetsgivare ska göra en årlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för att se att det fungerar, att det följer föreskrifterna 

och att arbetsmiljöarbetets olika delar hänger ihop. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet genomförs på olika nivåer inom en kommun - från 

arbetsplatsnivå till central nivå. Arbetsgivaren ansvarar för att det bedrivs 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete och är också ytterst ansvarig för 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. Chefen representerar arbetsgivaren och 

skyddsombudet företräder medarbetarna.  

 

Ett årsbokslut för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Stöd och 

omsorgsförvaltningen har tagits fram för 2019 och ska årligen redovisas för 

nämnden. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

 

Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att utifrån arbetsmiljöbokslutets 

resultat presentera förslag till förbättringsområden för nämnden att 

besluta om vid nästkommande sammanträde. 

 

Arbetsutskottet enades vidare om att lägga till ett avsnitt som fallit bort 

samt att lägga till antal arbetsgrupper som ingår i enkäten. 

 

Arbetsutskottet beslutar att överlämna frågan om skyddsombudens 

medverkan i besvarande av enkäten till parterna i berörd skyddskommitté. 
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Beslutsunderlag 

Årsbokslut systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 

Bilaga – fokusområden för arbetsmiljöarbete 

Beredningsansvariga 

Björn Söderbäck, personalstrateg 

 

Beslutet ska skickas till 

Mona Kårebrand Åberg 
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§ 136 

Diarienr: IFN-2019/00280 

Yttrande över remiss - Handlingsplan för halverad 

barnfattigdom  

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig till kommunstyrelsens näringslivs- 

och arbetsutskott i enlighet med yttrande 2020-07-30. 

 

Reservationer 

Andreas Sellstedt (V), Gudrun Nordborg (V) och Alice Nikmanesh (MP) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunfullmäktige har ett mål om halverad barnfattigdom till 2020, 

som del i det arbetet har en handlingsplan mot barnfattigdom tagits fram. 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutade 2020-03-10 § 

78 att skicka handlingsplanen på remiss till samtliga nämnder.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar att sista stycket i yttrandet - 

”Individ- och familjenämnden ser handlingsplanen som bra 

utgångspunkt för arbete med att bryta barnfattigdomen. Nämnden 

efterlyser likväl tydligare formuleringar kring fokusområdet arbete 

och försörjning. Det absolut viktigaste för att bryta barnfattigdomen 

är att föräldrar ges möjlighet till arbete. Umeå kommun är länets 

största arbetsgivare borde ta en mer aktiv roll gentemot exempelvis 

gruppen personer med svag anknytning till arbetsmarknaden.” 

stryks och ersätts med följande: 

”Individ- och familjenämnden vill i sitt remissvar trycka på att det 

görs konkretisering av vad en halvering av barnfattigdom innebär så 

det går tydligt att följa om vidtagna åtgärder ger tillräcklig effekt. 

Men även att det läggs fast ambitioner för en fortsatt minskning av 

barnfattigdomen efter 2020 då nämnden ser att detta arbete 
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behöver bedrivas långsiktigt. Inte minst aktuellt i dag mot bakgrund 

av pågående pandemi och hur detta påverkar arbetsmarknaden.  

 

Nämnden vill poängtera att centralt för att bryta barnfattigdomen 

är att föräldrar kommer i arbete och att barn inte blir kvar i 

fattigdom. Programmet behöver kompletteras med tydligare 

formuleringar kring fokusområdet arbete och försörjning med 

konkreta åtgärder som lyfter ut barn och deras föräldrar ur 

fattigdom.” 

 

Andreas Sellstedt (V) yrkar om följande ändringar: 

1. en justering på sidan 4 angående barnkonventionen som svensk lag. 

Det gäller för artiklarna 1 - 42, inte de resterande artiklarna i 

konventionen, se SFS 2018:1197. 

2. Och på att första punkten i summeringen av förslag till 

genomförande på sidan 10 byter "strategin kring våld" till 

"handlingsplanen mot våld". 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen samt 

Lundgrens (S) och Sellstedts (V) ändringsyrkanden. 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Alice Nikmanesh (MP) yrkar  

1. bifall till arbetsutskottets förslag till beslut  

2. ”på följande tillägg på det yrkande på sista stycket som Andreas 

Lundgren lagt på AU:  ”Nämnden vill poängtera att centralt för att 

bryta barnfattigdom är att föräldrar kommer i arbete som 

motsvarar deras kvalifikationer och kompetens och att barn inte blir 

kvar i fattigdom. Programmet behöver kompletteras med tydligare 

formuleringar kring fokusområdet arbete och försörjning med 

konkreta åtgärder, där kommunen som arbetsgivare agerar som ett 

föredöme, som lyfter ut barn och deras föräldrar ur fattigdom.”” 
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Andreas Sellstedt (V) yrkar följande:  

1. en justering på sidan 4 angående barnkonventionen som svensk lag. Det 

gäller för artiklarna 1 - 42, inte de resterande artiklarna i konventionen, se 

SFS 2018:1197. 

2. Och på att första punkten i summeringen av förslag till genomförande på 

sidan 10 byter "strategin kring våld" till "handlingsplanen mot våld". 

3. Att socialsekreterare får ge hyresgaranti till en hyresvärd upp till tre 

månader i syfte att den enskilde föräldern ska kunna få ett eget kontrakt på 

en hyreslägenhet. 

4. Att utveckla och stärka befintliga HLT-team. 

5. Att Umeå kommun identifierar nyckelverksamheter inom civilsamhället 

som verkar för att förebygga eller motverka barnfattigdom och därefter 

säkerställer en långsiktig finansiering av de identifierade verksamheterna, 

så att dessa kan samverka med kommunen till exempel genom IOP. 

6. Att barnbidraget dras ur försörjningsstödsnormen. 

7. Att bifalla Socialdemokraternas yrkande, med följande ändringar 

markerade i grönt: 

”Att sista stycket i yttrandet stryks och ersätts med: 

Individ- och familjenämnden vill i sitt remissvar trycka på att det görs 

konkretisering av vad en halvering av barnfattigdom innebär så det går 

tydligt att följa om vidtagna åtgärder ger tillräcklig effekt. Men även att det 

läggs fast ambitioner för en fortsatt minskning av barnfattigdomen efter 

2020 då nämnden ser att detta arbete behöver bedrivas långsiktigt. Inte 

minst aktuellt i dag mot bakgrund av pågående pandemi och hur detta 

påverkar arbetsmarknaden. 

Nämnden vill poängtera att centralt för att bryta barnfattigdomen är att 

föräldrar kommer i arbete och att barn inte blir kvar i fattigdom. Det är 

dessutom viktigt att kommunen värnar och utvecklar tröskelsänkande 

socialpolitiska åtgärder. 

Programmet behöver kompletteras med tydligare formuleringar kring 

fokusområdet arbete och försörjning med konkreta åtgärder som lyfter ut 

barn och deras föräldrar ur fattigdom. Programmet bör också kompletteras 

med tydligare strategier för att möjliggöra för barn och unga att delta i 

fritidsaktiviteter på ett likvärdigt sätt.” 

 

Gudrun Nordborg (V) yrkar bifall till Andreas Sellstedts (V) yrkanden. 
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Andreas Sellstedt (V) och Gudrun Nordborg (V) yrkar bifall till Nikmaneshs 

(MP) yrkanden. 

 

Ajournering begärs. 

 

Mötet ajourneras kl. 11:23 

 

Mötet återupptas kl. 11:38 

 

Andreas Lundgren (S), Björn Kjellsson (L), Igor Jonsson (M), Gunnel 

Lagerkvist (C) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Sellstedts (V) m.fl. yrkanden 3-7 och 

finner att nämnden avslår yrkandena. Nämnden finner att Sellstedts (V) 

m.fl. yrkanden 1-2 redan ingår i arbetsutskottets förslag till beslut till 

nämnd. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Nikmaneshs (MP) m.fl. yrkanden 

och finner att nämnden avslår yrkandena. 

 

Ordförande finner att nämnden fastställer yttrandet i enlighet med 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-07-30 

Remissversion - Handlingsplan för halverad barnfattigdom 

Bilaga 1 Matris pågående aktiviteter – selektiva/universella 

Bilaga 2 Översikt pågående aktiviteter 

Bilaga 3 Aktivitetsplan – föreslagna aktiviteter 2020 

Bilaga 4 Kunskapsöversikt och referenser 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-

03-10 § 78 
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Beredningsansvariga 

Peter Basun, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott   
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§ 137 

Diarienr: IFN-2020/00116 

Yttrande över remiss - Kulturpolitiskt program för 

Umeå kommun 2020-2030 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig till kulturnämnden i enlighet med 

yttrande 2020-05-18 inkl. nämndens revideringar och tillägg. 

 

Särskilda uttalanden 

Igor Jonsson (M) avstår från att delta i beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommuns kulturpolitiska program är ett av kommunens långsiktiga 

styrdokument och syftar till att ge umeborna en hög livskvalitet, stärka 

medborgarnas engagemang och Umeås attraktivitet. 

 

Umeå kommun ska: 

 satsa på ett kulturliv som är öppet och tillgängligt för alla över hela 
kommunen 

 utveckla kulturella mötesplatser  

 aktivt söka och nå nya målgrupper 
 

Individ- och familjenämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på 

programmet.  

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Andreas Lundgren (S), Björn Kjellsson (L) och Andreas Sellstedt (V) yrkar 

bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att 

bifalla tjänsteskrivelsen. 
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Särskilda uttalanden 

Igor Jonsson (M) avstår från att delta i beslutet. 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Andreas Sellstedt (V) ”Vänsterpartiet yrkar på följande 

redaktionella/språkliga ändringar i beslutsunderlaget/ i det kulturpolitiska 

programmet: 

- Barnkonventionen innehåller artiklar, inte paragrafer (se SFS 

2018:1197). 

- Principen om armlängds avstånd är det gängse uttrycket, inte 

principen om en armlängds avstånd. 

- Medborgare bör bytas till invånare.” 

 

Andreas Lundgren (S) och Björn Kjellsson (L) yrkar  

1. bifall till arbetsutskottets förslag till beslut  

2. bifall till Sellstedts (V) ändringsyrkanden. 

 

Alice Nikmanesh (MP) yrkar” i vårt remissvar på kommunens 

kulturprogram på stycke 2 efter första meningen: 

”Huruvida detta kommer mätas, utöver besökarantal, behöver dock framgå 

tydligare. Framförallt för att se till att kulturen når ut till de som vanligtvis 

inte är aktiva i Umeå kommuns kulturliv och huruvida den upplevs vara 

relevant för dom grupperna” 

 

Andreas Lundgren (S), Andreas Sellstedt (V) och Gudrun Nordborg (V) yrkar 

bifall till Nikmaneshs (MP) yrkande. 

 

Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Gunell Lagerkvist (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt 

bifall till Nikmaneshs (MP) m.fl. yrkande. 

 

Gudrun Nordborg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt 

bifall till Sellstedts (V) m.fl. yrkande och till Nikmaneshs (MP) m.fl. yrkande. 

 

 



Sida 26 av 46 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2020-08-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Sellstedts (V) m.fl. ändringsyrkanden 

och finner att nämnden bifaller yrkandena. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Nikmaneshs (MP) m.fl. 

tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Nämnden har därmed beslutat att yttra sig till kulturnämnden i enlighet 

med yttrande 2020-05-18 inkl. följande revideringar och tillägg: 

- Barnkonventionen innehåller artiklar, inte paragrafer (se SFS 2018:1197).  

- Principen om armlängds avstånd är det gängse uttrycket, inte principen 

om en armlängds avstånd. 

- Medborgare bör bytas till invånare. 

- Att efter rubriken ”individ- och familjenämndens synpunkter” på stycke 2 

i efter första meningen som avslutas med ”…alla barn och unga ska ha lika 

möjlighet att ta del av kulturen.” lägga till följande stycke: 

”Huruvida detta kommer mätas, utöver besökarantal, behöver dock framgå 

tydligare. Framförallt för att se till att kulturen når ut till de som vanligtvis 

inte är aktiva i Umeå kommuns kulturliv och huruvida den upplevs vara 

relevant för dom grupperna”. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-05-18 

Kulturpolitiskt program – remissversion, med tillhörande missiv 

Beredningsansvariga 

Marie-Louise Kieri, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kulturnämnden 
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§ 138 

Diarienr: IFN-2020/00159 

Förordnande och delegation att fatta beslut enligt 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM) 

Beslut 

Individ- och familjenämnden uppdrar åt nedan utsedda ledamöter att 

besluta i ärenden enligt LVU 14§ 2st 1-2p och 31§ som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Björn Kjellsson (L), Vice ordförande 

Igor Jonsson (M) 

Marikk Henriksson (S) 

 

Individ- och familjenämnden beslutar att nedan namngivna ledamöter 

utöver nämndens ordförande förordnas att fatta beslut med stöd av s.k. 

kompletterande beslutanderätt enligt LVU 6§, 11§ 1st 11§ 2st, 27§ och 

LVM 13§ om nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas. 

Björn Kjellsson (L), Vice ordförande 

Igor Jonsson (M) 

Marikk Henriksson (S) 

 

Individ- och familjenämnden beslutar att nedan namngivna ledamöter 

förordnas att fatta beslut enligt LVU 43§ 2p. 

Andreas Lundgren (S), Ordförande 

Björn Kjellsson (L), Vice ordförande 

Igor Jonsson (M) 

Marikk Henriksson (S) 

 

Individ- och familjenämnden beslutar om delegation för nämndens 

ordförande Andreas Lundgren (S) och nedan namngivna ledamöter, att 

besluta i ärenden enligt LVU 9§, 30§ 2st och LVM 18b§. 

Björn Kjellsson (L), Vice ordförande 
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Igor Jonsson (M) 

Marikk Henriksson (S) 

 

Förordnande och delegation beslutas gälla från och med 2020-09-01 och 

upphör vid mandatperiodens slut, dvs 2022-10-31. 

 

Individ- och familjenämnden beslutar om ett årsarvode på 5500 kr till var 

och en av de särskilt förordnade ledamöterna, med undantag för 

ordförande Andreas Lundgren (S) och vice ordförande Björn Kjellsson (L) 

vilka ersätts enligt en annan ordning. 

 

Individ- och familjenämndens beslut 2020-06-24 § 114 upphävs och ersätts 

genom detta beslut från och med 2020-09-01. 

 

Beslutet biläggs till individ- och familjenämndens delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 

Kommunallagen (KL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) medger en 

rätt för socialnämndens ordförande eller annan av nämnden ordinarie 

ledamot att i särskilda fall fatta beslut på socialnämndens vägnar eller i 

nämndens ställe. 

 

Kompletterande beslutsrätt genom lag 

Inom individ- och familjeomsorgen uppstår det ibland situationer där det 

finns ett behov av att skyndsamt kunna fattas beslut. För särskilda fall i LVU 

och LVM finns därför en rätt för nämndens ordförande eller annan 

förordnad ordinarie ledamot av nämnden, att fatta beslut i nämndens 

ställe. I dessa fall är det inte fråga om delegering utan om en 

kompletterande beslutanderätt som följer av lag. Det är endast i givna fall 

och bara när nämndens beslut inte kan avvaktas som den kompletterande 

beslutanderätten gör sig gällande, det skall sålunda vara fråga om 

akuta situationer där åtgärder måste vidtas genast. 

 

I följande fall har ordförande eller annan ordinarie ledamot av nämnden, 

som nämnden har förordnat, rätt att fatta beslut i nämndens eller i vissa 

fall utskottets ställe. 
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 Beslut om omedelbart omhändertagande 6§ LVU 

 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas 

under vårdtiden 11§ 1st 

 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 

11§ 2st 

 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27§ LVU 

 Beslut om omedelbart omhändertagande 13§ LVM 

 

Beslutanderätt vid handräckning 

Socialnämnden eller nämndens ordförande har rätt att begära biträde av 

polismyndigheten för att bereda en läkare tillträde till den unges hem eller 

för att föra den unge till läkarundersökningen, detta följer av LVU 43§ 1p. 

Av samma lagrum men andra punkten, så följer att socialnämnden eller 

någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat har rätt att 

begära biträde av Polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av bestämmelsen. Enligt lagrummets andra 

punkt är det således socialnämnden eller någon annan ordinarie ledamot 

eller tjänsteman som nämnden har förordnat som kan fatta beslut om att 

begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande. I detta särskilda fall som anges i LVU 43§ 2p, måste 

även ordförande som ledamot ges ett personligt förordnande för att kunna 

vara behörig beslutsfattare, eftersom ordförande som funktion inte nämns 

där. 

 

Förordnande 

Ett förordnande skiljer sig från delegation i det att nämnden måste ange 

vem förordnandet avser, det är inte tillräckligt att knyta förordnandet till 

en viss befattning. I fall när det talas om utseende av ledamot så är även 

det att likställa med ett förordnande av en namngiven person eller flera 

sådana. 

 

Delegering 

Delegering innebär att nämndens befogenhet att fatta beslut överlämnas 

till någon annan, tex till en anställd, en ledamot, eller ett utskott i 

nämnden, det delegerade beslutet fattas därefter på nämndens vägnar. 

Bestämmelser om delegation finns i kommunallagen (KL) 6 kap 37-40 och 7 

kap. 5-8 §§ §§ samt Socialtjänstlagen (SoL) 10 kap. 4–5 §§ SoL. 
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För att tillgodose kravet på skyndsamhet kan nämnden i vissa andra beslut 

än de tidigare ovannämnda enl. LVU och LVM behöva delegera 

beslutanderätten till någon ledamot av nämnden, pga. att nämndens 

beslut inte kan avvaktas och kompletterande beslutsrätt inte kan tillämpas. 

 

Beslutanderätten kan delegeras i följande typer av ärenden: 

 Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande, LVU 9§ 

 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare/föräldrar 

skall utövas, LVU 14§ 2st 1p 

 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för 

föräldrar/vårdnadshavare, LVU 14§ 2st 2p 

 Beslut att tillfälligt flyttningsförbud skall upphöra, LVU 30§ 

 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare/ föräldrar 

skall utövas i samband med flyttningsförbud/tillfälligt 

flyttningsförbud, LVU 31§ 

 Beslut om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra, LVM 

18b § 

Nedan namngivna ledamöter föreslås förordnas att fatta beslut och även 

erhålla beslutsrätt genom delegation i uppräknade ärenden enligt ovan. 

 Andreas Lundgren (S) Individ- och familjenämndens ordförande 

 Björn Kjellsson (L) Individ- och familjenämndens vice ordförande 

och ordinarie ledamot i nämnden 

 Igor Jonsson (M) ordinarie ledamot i individ- och familjenämnden 

 Marikk Henriksson (S) ordinarie ledamot i individ- och 

familjenämnden 

 

Förordnande och delegation föreslås gälla från och med 2020-09-01 och att 

upphöra vid mandatperiodens slut, dvs 2022-10-31. 

 

Individ- och familjenämnden föreslås även besluta om att det skall utgå ett 

årsarvode på 5500 kr till var och en av de särskilt förordnade ledamöterna, 

med undantag för ordförande Andreas Lundgren (S) och vice ordförande 

Björn Kjellsson (L) vilka ersätts enligt en annan ordning. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 
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Beredningsansvariga 

Maria Sydlén, jurist 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

 

Beslutet ska skickas till 

Beslutet biläggs till individ- och familjenämndens delegationsordning 

Lönesupport 

Treserva support 

SAS 

Verksamhetschef Myndighetsutövning 

Berörda tjänstepersoner 

Nämndsekreterare IFO-utskottet 
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§ 139 

Diarienr: IFN-2020/00028 

Individ- och familjenämndens delegationsordning 

Beslut 

1. Individ- och familjenämnden beslutar att rätten att besluta om 
fastställande av konsekvensbedömningar enligt artikel 35 i EU:s 
dataskyddsförordning (EU 2016/679) delegeras till socialdirektör, 
som också ges rätt att vidaredelegera. Delegationen innebär även 
rätt att samråda med tillsynsmyndighet enligt artikel 36 i EU:s 
dataskyddsförordning. 

 

2. Individ- och familjenämnden beslutar att göra revideringarna i 
delegationsordningen enligt förslaget nedan under rubrik 2 gällande 
brådskande beslut enl. kommunallag (2017:725) (KL), vissa beslut 
enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).  
 

3. Individ- och familjenämnden beslutar att förlänga nämndens beslut 
2020-03-25 § 57 att med anledning av den pågående pandemin 
utöka antalet personer som kan fatta nödvändiga beslut. Nämnden 
beslutade att utökningen skulle gälla till och med 2020-08-30. 
Individ- och familjenämnden beslutar att utökningen enligt nedan 
under rubrik 3 gäller till och med den 31 januari 2021.  

Ärendebeskrivning 

1. Fastställande av konsekvensbedömning 
Om en personuppgiftsbehandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige, enligt 

artikel 35.1 i EU:s dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR), före 

behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens 

konsekvenser för skyddet av personuppgifter. Om det trots 

vidtagna/planerade åtgärder bedöms föreligga en hög risk för den 

registrerade ska, enligt artikel 36.1 GDPR, samråd ske med 

tillsynsmyndighet. 

 

Exempel på behandlingar som anses innebära hög risk för registrerade är 

t.ex. en systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers 
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personliga aspekter som grundar sig på automatisk behandling, och på 

vilken beslut grundar sig som har rättsliga följder för fysiska personer.  

 

I GDPR ställs också minimikrav på vad en konsekvensbedömning ska 

innehålla. Av konsekvensbedömningen ska framgå en systematisk 

beskrivning av den planerade behandlingen och behandlingens syften, 

inbegripet, när det är lämpligt, den personuppgiftsansvariges berättigade 

intresse. En bedömning av behovet av och proportionaliteten hos 

behandlingen i förhållande till syftena. En bedömning av de risker för de 

registrerades rättigheter och friheter och de åtgärder som planeras för att 

hantera riskerna, inbegripet skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och rutiner 

för att säkerställa skyddet av personuppgifterna och för att visa att denna 

förordning efterlevs, med hänsyn till de registrerades och andra berörda 

personers rättigheter och berättigade intressen. Personuppgiftsansvarig 

har också en skyldighet att rådfråga dataskyddsombudet vid 

genomförandet av en konsekvensbedömning. 

 

Nämnden är personuppgiftsansvarig utifrån definitionen i GDPR. Som 

personuppgiftsansvarig åligger det därför nämnden att utföra och fastställa 

en konsekvensbedömning enligt artikel 35 i GDPR. 

 

Då fastställandet av en konsekvensbedömning inte avser en åtgärd av rent 

förberedande eller verkställande art som grundas på instruktion, 

tjänsteställning eller liknande, utan innebär att det finns beslutsalternativ 

som kräver överväganden och bedömning av beslutsfattaren bör 

fastställandet av konsekvensbedömningen ske på delegation från nämnd.   

 

Genom delegationsbeslutet får nämnden också löpande information om 

vilka högriskbehandlingar av personuppgifter som sker i deras verksamhet. 

 

2. Brådskande beslut enligt kommunallag (2017:725) (KL), vissa 
beslut enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM). 

Individ- och familjenämnden föreslås att göra revideringarna i 

delegationsordningen gällande brådskande beslut enl. kommunallagen 6 

kap. 39 §, vissa beslut enl. LVU och LVM enligt förslaget nedan.  
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Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas  

Delegat: 

Ordförande 

Vice ordförande 

Särskilt förordnad ledamot enligt beslut i Individ- och familjenämnden 

2019-06-19 § 142 (gällande LVU och LVM-ärenden). 

 

Nytt förslag: 

Ordförande 

 

Beslut om omedelbart/upphörande av omedelbart omhändertagande, 

nytt förslag: Beslut om omedelbart omhändertagande 

Delegat: 

IFO-utskottet 

Om utskottets beslut inte kan avvaktas: 

1. Ordförande 

2. Vice ordförande 

3. Särskilt förordnad ledamot enligt beslut i Individ- och familjenämnden 

2019-06-19 § 142 (Delegationsförbud enl. 10 kap 4 §) 

 

Nytt förslag: 

IFO-utskottet 

Om utskottets beslut inte kan avvaktas finns en kompletterande beslutsrätt 

för ordförande och särskilt förordnad ledamot enligt beslut i individ- och 

familjenämnden (2020-08-26 §).  

Se tjänstgöringsschema. 

 

Förslag om ny rad: Beslut om upphörande av omedelbart 

omhändertagande 

9 § LVU  

Delegat: IFO-utskottet 

Om utskottets beslut inte kan avvaktas beslutar ordförande eller annan 

ledamot, enl. beslut i Individ- och familjenämnden 2020-08-26 § . Se 

tjänstgöringsschema. 
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Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge ska vistas under 

vårdtiden (11 § 1 st. LVU) och Beslut att den unge får vistas i eget hem 

under vårdtiden (11 § 2 st. LVU) och Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 

om rättens beslut inte kan avvaktas (27 § LVU) och Beslut om omedelbart 

omhändertagande (13 § LVM) 

Delegat: 

IFO-utskottet 

Om utskottets beslut inte kan avvaktas: 

1. Ordförande 

2. Vice ordförande 

3. Särskilt förordnad ledamot enligt beslut i Individ- och familjenämnden 

2019-06-19 § 142 (Delegationsförbud enl. 10 kap 4 §) 

 

Nytt förslag: 

IFO-utskottet 

Om utskottets beslut inte kan avvaktas finns en kompletterande beslutsrätt 

för ordförande och särskilt förordnad ledamot enligt beslut i individ- och 

familjenämnden (2020-08-26 § ). Se tjänstgöringsschema. 

 

Beslut om hur den ungas umgänge med föräldrarna eller 

vårdnadshavarna ska utövas (14 § 2 st. 1 p. LVU med stöd av  

6 kap. 39 § KL) och Beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för 

föräldern eller vårdnadshavarna (14 § 2 st. 2 p. LVU med stöd av 6 kap. 39 

§ KL) och Beslut om hur den unges umgänge med föräldrar eller andra ska 

utövas efter beslut om flyttningsförbud (31 § LVU, KL 6 kap 39§) 

Delegat:  

Om nämndens beslut inte kan avvaktas: 

1. Ordförande 

2. Vice ordförande 

3. Särskilt förordnad ledamot enligt beslut i Individ- och familjenämnden 

2019-06-19 § 142  

 

Nytt förslag: 

Om nämndens beslut inte kan avvaktas och beslut oundgängligen måste 

fattas, får ordförande och särskilt förordnad ledamot besluta på nämndens 

vägnar, enl. beslut i individ- och familjenämnden 2020-08-26 §. Se 

tjänstgöringsschema. 
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Besluta att tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra (30 § 2 st LVU) och 

Begäran om handräckning av polismyndighet för genomförande av beslut 

om vård eller omhändertagande (43 § 2 p. LVU) och Beslut om att ett 

omedelbart omhändertagande ska upphöra (18b § LVM) 

Delegat: 

IFO-utskottet 

Om utskottets beslut inte kan avvaktas: 

1. Ordförande 

2. Vice ordförande 

3. Särskilt förordnad ledamot enligt beslut i Individ- och familjenämnden 

2019-06-19 § 142  

 

Nytt förslag: 

IFO-utskottet 

Om utskottets beslut inte kan avvaktas beslutar ordförande eller annan 

ledamot, enl. beslut i Individ- och familjenämnden 2020-08-26 § . Se 

tjänstgöringsschema. 

 

3. Förlängning av beslut om utökning av antalet personer som kan 
fatta nödvändiga beslut 

Utifrån rådande situation med Coronavirus finns risk för att det på grund av 

hög sjukfrånvaro blir brist på personal som kan fatta nödvändiga beslut 

inom individ- och familjenämndens verksamheter. För att minska 

sårbarheten i verksamheterna beslutade nämnden 2020-03-25 § 57 om 

vissa justeringar av delegationsordningen, se nedan. Det handlar om att 

utöka antalet personer och befattningar som kan fatta nödvändiga beslut. 

Förvaltningen föreslår att beslutet om nedan angivna tillägg förlängs till 

och med 31 januari 2021. 

 

Under punkt 2.2 ”Handläggning av ärenden”, s.7 

”Beslut att utredning inte ska inledas” 

”Beslut att utredning inte ska föranleda någon insats” 

”Beslut att lägga ned inledd utredning” 

Delegaterna Socialsekreterare/handläggare, Specialistsocionom och 

enhetschef 

 

Under punkt 2.3.3 ”Anmälan till överförmyndare”, s 10 
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Delegaterna Handläggare, Enhetschef 

 

Under punkt 2.3.4.”Anmälan till smittskyddsläkare”, s. 10 

Delegaterna Socialsekreterare/handläggare, enhetschef, biträdande 

verksamhetschef 

 

Under punkt 3.1 ”Beslut om uppföljning när en utredning avslutats utan 

beslut om insats”, s 13 

Delegaterna socialsekreterare, specialistsocionom, enhetschef 

 

Under punkt 3.1 ”Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser i egna 

resurser” s. 13, delegaterna specialistsocionom, enhetschef 

 

”Beslut om extern öppenvård” s 13, delegaten enhetschef 

 

”Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj/särskild 

kvalificerad kontaktperson” s. 13 delegaterna specialistsocionom, 

enhetschef 

 

Under punkt 3.2 ”Placeringsärende” 

”Beslut om tillfällig placering i familjehem då det inte är fråga om 

stadigvarande vård och fostran” s. 14, delegaterna 

specialistsocionom, enhetschef 

 

Under punkt 5.2 ”Beslut angående utformning av vård utanför ett LVM-

hem” s. 30, föreslås delegaterna specialistsocionom och enhetschef 

 

Under punkt 7 ”Utredning bistånd FHO, LSS” s. 33 

”Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson/kontaktfamilj utöver SKR:s riktlinjer”, 

delegaterna enhetschef, biträdande verksamhetschef 

 

”Beslut om ersättning till familjehem utöver SKR:s riktlinjer” 

delegaterna enhetschef, biträdande verksamhetschef 

 

”Beslut om bostad med särskild service för barn/unga” 

delegaterna ärendehandledare, enhetschef, verksamhetschef, 
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biträdande verksamhetschef 

 

”Beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild 

anpassad bostad” delegaterna ärendehandledare, enhetschef, 

verksamhetschef, biträdande verksamhetschef 

 

Under punkt 8 ”Utredning bistånd FHO, SoL under 65” s. 34 

”Beslut om bistånd i form av sociala kontrakt (övergångsboende)” 

delegaterna enhetschef, biträdande verksamhetschef 

 

”Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson utöver 

SKR:s riktlinjer” delegaterna enhetschef, biträdande verksamhetschef 

 

”Jämkning av taxor och avgifter utöver gällande regler” 

delegaterna enhetschef, biträdande verksamhetschef. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Individ- och familjenämndens delegationsordning 

Beredningsansvariga 

Eric Lindström, dataskyddsombud (avsnittet gällande GDPR) 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Socialtjänstens personuppgiftskoordinatorer 

Treserva support 

Ledningsgrupp stöd och omsorg   
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§ 140 

Diarienr: IFN-2020/00014 

Sammanträdestider 2021 

Beslut 

Individ- och familjenämnden sammanträder följande datum och tider 

under 2021: 

 
 

Arbetsutskott 
Tid: 8.30 - 12.00 

 

 

IFO-utskott 

Tid: 13.15 

 

 

Nämndsammanträde 
Tid: 8.30 - 15.00 

 

 

 

 

13 januari 

 

 

7 januari 

 

13 januari 

 

20 januari 

 

 

 

 

27 januari 

 

 

 

 

 

10 februari 

 

 

3 februari 

 

10 februari 

 

17 februari 

 

 

 

 

24 februari 

 

 

 

 

 

10 mars 

 

 

3 mars 

 

10 mars 

 

17 mars 

 

31 mars 

 

 

 

 

24 mars 

 

 

 

 

 

14 april 

 

7 april 

 

14 april 

 

21 april 

 

 

 

28 april 
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12 maj 

 

5 maj  

 

12 maj 

 

19 maj 

 

 

 

 

26 maj 

 

 

 

9 juni 

 

 

2 juni 

 

9 juni 

 

17 juni 

 

30 juni 

 

 

 

 

23 juni 

 

 

 

 

11 augusti 

 

 

 

4 augusti 

 

11 augusti 

 

18 augusti 

 

 

 

 

25 augusti 

 

 

 

8 september 

 

1 september 

 

8 september 

 

15 september 

 

29 september 

 

 

 

 

22 september 

 

6 oktober 

 

6 oktober 

 

13 oktober 

 

27 oktober 

 

 

20 oktober 

 

3 november 

 

 

 

3 november 

 

10 november 

 

 

17 november 
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24 november 

 

 

 

 

8 december 

 

 

 

1 december 

 

8 december 

 

17 december (fre) 

 

 

 

 

22 december 

  

 Studiebesöksdag 17 maj (mån) 

 Nämndens strategidagar 7-8 oktober (tors-fre) 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare 

Berörda tjänstepersoner 

Robert Rösth 

IVO 
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§ 141 

Diarienr: IFN-2020/00086 

Uppföljning av nämndens beslut om stängda 

sammanträden 

Beslut 

Individ- och familjenämndens beslut om att nämndens sammanträden ska 

vara stängda för allmänheten tillsvidare kvarstår. 

 

Individ- och familjenämnden beslutar att följa upp beslutet på nämndens 

sammanträde i december 2020. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden beslutade 2020-03-25 § 58 att nämndens 

sammanträden ska vara stängda för allmänheten tillsvidare för att minska 

spridningen av sjukdomen covid-19. Nämnden beslutade även om en 

uppföljning av beslutet på nämndens sammanträde i augusti 2020. 

 

Beslutet ska skickas till 

Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare 

Kommunstyrelsen 
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§ 144 

Diarienr: IFN-2020/00013 

Socialdirektören informerar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Monica Wahlström, tf. socialdirektör, informerar om aktuella frågor inom 

förvaltningen. Nämnden får bland annat en lägesbild av arbetet utifrån 

spridningen av Covid-19 och planering för kommande månader. 
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§ 145 

Mentimeter 
Nämnden genomför en mentimeterundersökning. 
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§ 146 

Diarienr: IFN-2020/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

augusti 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av ärenden beslutade med stöd av nämndens fastställda 

delegationsordning samt redovisning av anmälningsärenden. 

Delegationsbeslut 
Individ- och familjenämndens arbetsutskott 2020-08-12 

§ 76 Kurser och konferenser augusti, dnr: IFN-2020/00011-8 

 

Socialdirektör 

Beslut 2020-06-26 om tillförordnade av biträdande verksamhetschefer, 

dnr: IFN-2020/00004-5 

Anmälningsärenden 

Överenskommelse mellan Umeå kommun, Region Västerbotten samt 

Samordningsförbundet Umeåregionen gällande insatsen Hikikomori, dnr: 

IFN-2020/00162-1 

 

Avtal mellan Umeå kommun och Rikshem AB om bostadssociala kontrakt, 

dnr: IFN-2020/00164-1 

 

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 om reviderad tidplan för budget 

2021 och plan till 2024 § 103, dnr: IFN-2020/00001-5 

 

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 om tidplan och arbetsordning 2022  

§ 104 IFN-2020/00001-6 
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Verksamhetsberättelse och årsredovisning för Kärngården 

personalkooperativ ekonomisk förening 2019, dnr: IFN-2020/00158-1 

 

Verksamhetsplan Kärngården personalkooperativ ekonomisk förening, dnr: 

IFN-2020/00158-2 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15 om val av representanter och 

ersättare till Samråd för vård och omsorg § 147, dnr: IFN-2019/00130-9 

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd för Vardaga 

Nytida Omsorg AB, ärende 4.1.2-11848/2020, dnr: IFN-2020/00170-1 

 

Remiss – God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och 

sjukvårdssystem SOU 2020:19, dnr: IFN-2020/00187-1 
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