
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-10-19 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 19 oktober 2022 kl. 08:30 

Plats: KS mötesrum 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Hanna Lundin-Jernberg (L) vice ordförande  
Hans-Åke Rönnlund (S) tj. ers. för Marikk Henriksson (S) 
Leif Berglund (S) 
Gisela Lindmark Eriksson (S) tj. ers. för Mehrana Bassami (S) 
Igor Hell (M) 
Andreas Sellstedt (V) 
Linda Lotare (V) §§ 184-201,203-205 
Greger Knutsson (M) tj. ers. för Linda Lotare (V) § 202 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Rita Poromaa (S) tj. ers. för Alice Nikmanesh (MP) 
Birgitta Nordvall (KD) 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Hanna Lundin Jernberg (L), måndag 24 oktober kl. 11.45.  
  

 

Sekreterare:        §§ 184-205 

 Tilda Molin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren (S) 

 

Justerare:      

 Hanna Lundin Jernberg (L)  
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

 

Anslaget har satts upp: 2022-10-25 

 

Anslaget tas ner: 2022-11-16 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A, Umeå 

 

Underskrift:   
 Tilda Molin, nämndsekreterare 
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Greger Knutsson (M)  

Alireza Mosahafi (S) 

Margit Hast Horvath (C) 

Hans-Christer Jonsson (L)  

 

 

Tjänstepersoner  

Ulrika Gustafsson, kvalitetschef 

Karolina Lundqvist, socialdirektör  

Annette Forsberg, verksamhetschef  

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef 

Malin Björkman, verksamhetschef § 184-196 

Maria Hedin, kommunikatör §184 

Simon Blomberg, ekonomichef § 184-186 

Andreas Figaro, säkerhetssamordnare § 187  

Ann-Margrethe Iseklint, Folkhälsostrateg § 188 

Anna Karlander, stabschef § 188-193 

Christina Halleröd, socialt ansvarig samordnare § 189-193  

Erica Bålfors Birgersson, enhetschef § 189-196 

Sandra Sherman, medicinskt ansvarig rehabilitering § 194 

Kerstin Rahkola, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 194 
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§ 184 
 

Diarienr:  

Godkännande av dagordning 
 

Beslut  

Dagordningen godkänns med tillägg av två initiativärenden från (V) som 

punkt 18 och 19.  

 

Ärendebeskrivning  

Eventuella förändringar i nämndens föredragningslista noteras.  

Andreas Sellstedt (V) anmäler två initiativärenden.  
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§ 185 

 

Diarienr:  

Anmälan av jäv 
 

Beslut  

Linda Lotare (V) anmäler jäv under punkt 19: Initiativ från Vänsterpartiet - 

Extra stöd till sociala föreningar.  

Andreas Sellstedt (V) anmäler jäv under punkt 24. Information - 

Upphandling av bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt 

LSS.  
 

 

Ärendebeskrivning 

En jävig ledamot får varken delta i handläggning eller beslut av ett ärende.  
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§ 186 
 

Diarienr: IFN-2022/00003 

Ekonomirapporter 2022 - Ekonomirapport 

september 
 

Beslut  

Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten.  

Ärendebeskrivning  
Sammanfattning  

Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+31,1 mnkr) förklaras 
av funktionshinderomsorg (+26,1 mnkr), gemensamma kostnader (+17,8 
mnkr), ensamkommande barn (-5,4 mnkr), försörjningsstöd (+1,8 mnkr) 
samt individ- och familjeomsorg (-6,3 mnkr). Individ- och familjenämndens 
nettokostnader (1,086 mnkr) har ökat med 4 % (41,7 mnkr) i jämförelse 
med 2021. För att ha en budget i balans kunde nettokostnaderna öka med 
6,9 % (72 mnkr) vilket innebär en positiv budgetavvikelse på +30,4 mnkr.  
 
Att nettokostnaderna inte ökat mer mellan åren beror bland annat på att 
nämnden erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader för december 2021 tom 
mars 2022 på 6,8 mnkr. Mars var sista månaden ersättning för 
sjuklönekostnader utbetalades. 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. Samt att 
Individ-och familjeomsorgens nettokostnader ej har ökat mellan åren och 
att Försörjningsstödets nettokostnader har minskat från föregående år.  
 
Till och med augusti var det bokfört 8,8 mnkr som merkostnader till följd av 
pandemin. Av detta var 2,0 mnkr på grund av inköp av skyddsutrustning 
och 6,8 mnkr på grund av personalkostnader. Förutom intäkterna för 
sjuklönekostnaderna har nämnden även erhållit 1,8 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 
september  
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har nämndens ekonomi ej påverkats nämnvärt av pandemin i direkta 

kostnader och intäkter. 

 

Gemensamma kostnader  

Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på 
+17,8 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på kvarstående volymmedel för 
LSS-boenden (+12,8 mnkr) och lägre kostnader under perioden för bland 
annat utbildning, rehabilitering och övriga driftskostnader (+3,2mnkr). 
Samt vakanser med pågående rekryteringar.  
 
Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för 
perioden till 38,5 tkr. Det avser ett beslut om kontaktfamilj SoL.  
 
Kostnaden för politisk verksamhet uppvisar för perioden ett mindre 

underskott på -280 tkr. 

 

Funktionshinderomsorg  

Inom funktionshinderomsorgen beror resultatet (+26,1 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.  
 
Funktionshinderomsorgen har erhållit 5,9 mnkr i sjuklönekostnader för 
perioden dec 2021 tom mars 2022 som tillfälligt påverkar resultatet 
positivt.  
 
De verksamheter som har störst överskott är hemtjänsten och övriga 

insatser LSS. 

 

Hemtjänst +20,4 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 25,5 %. 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 +8,7 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för 
ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner vilket troligtvis är en 
effekt av pandemin.  
 
Individ- och familjeomsorg  
Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-8,1 mnkr) beror framför allt 
på barn- och ungdomsvården (-14,8 mnkr) där behov av konsultstödda 
familjehem (-13,5 mnkr) och av extern institutionsvård (-14,6 mnkr) är fortsatt 
större än budget. Vid jämförelse med samma period 2021 har antalet 
familjehemsplaceringar ökat med 12,7 % och antalet institutionsplaceringar 
ligger på samma nivå som föregående år. Samtidigt finns det överskott för 
traditionella familjehem (+5,1 mnkr) och öppenvård (+5,6 mnkr) som 
tillsammans dämpar underskottet för barn- och ungdomsvården. Arbete pågår 
med tidiga insatser, hemmaplanslösningar och regelbundna uppföljningar av 
alla placeringar.  
Inom vuxna missbruksvården är det ett underskott på (-7,5 mnkr) vilket till 
stor del beror på att kostnaderna för extern öppeninsats med boende har ökat 
jämfört med föregående år.  
 
Ensamkommande barn  
Underskottet inom verksamheten för ensamkommande barn (-6,4 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 (+1,8 mnkr) och vid jämförelse 
med 2021 har antalet hushåll minskat med 12,5 % och ackumulerat utbetalat 
belopp har minskat med (-5,2 mkr) eller (-7,6%)  
 
Årsprognos  
Årsprognosen för 2022 är fortsatt svår att beräkna utifrån att verksamheter 
fortsättningsvis påverkas på ett eller annat sätt utav pandemin, samt 
världsläget med Ukrainakriget. Årsprognosen är oförändrad och beräknad till 
+25,0 mnkr. 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 september 2022  
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Beredningsansvariga  
Simon Blomberg, ekonomichef  
Beslutet ska skickas 

Simon Blomberg 
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§ 187 
 

Diarienr: IFN-2022/00206 

Vale 17 - Kamerabevakning av Socialtjänstens hus  

Beslut 
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att gå vidare med 
ansökningsförfarandet för kamerabevakning av Socialtjänstens hus reception.  
 

Individ- och familjenämnden beslutar att uppföljning ska göras ett år efter att 

kameraanläggningen har installerats. 

Reservation  
Igor Hell (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.  

 

Ärendebeskrivning 
Fastighet har tillsammans med Myndighetsutövning utrett behovet av 
kamerabevakning i receptionen vid Socialtjänstens hus. Detta mot bakgrund 
av senaste händelserna samt att verksamheten önskar kamerabevakning.  
 
Utredningen visar att under de senaste tre år har 45 polisanmälningar 
upprättats. Det lett till 45 polisärenden där Socialtjänstens hus förekommer 
som brottsplats. I fem fall av 45 förekommer skadegörelser och verksamheten 
har installerat krossäkert glas i lokalen.  
 
Personal som arbetar i receptionen utsätts ofta för hot och obehagliga 
situationer vilket påverkar deras arbetsmiljö. Även Arbetsmiljöverket har 
konstaterat brister i arbetsmiljön genom hot och våld. Löpande 
riskbedömningar görs och en handlingsplan finns. Den styrker behovet av 
kamerabevakning av receptionen.  
 
Efter färdigställande av utredningsrapporten har konsekvensbedömning av 
kamerabevakning och förhandling enligt MBL § 11 genomförts. Fler incidenter 
och händelser har inträffat sedan utredningsrapporten har upprättats. Se 
bilagor.  
 
Delar av fastigheten planeras att byggas om under 2025 med förslag om bland 

annat om en ny reception. Utredningen föreslår en tillfällig kamerabevakning 

som en extra brottsförebyggande säkerhetsåtgärd till dess att ombyggnation 
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skett. Därefter kommer en ny bedömning om behovet av kameraövervakning 

att göras. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning  

Andreas Lundgren (S), Igor Hell (M), Hanna Lundin Jernberg (L) yrkar bifall 

till tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

Arbetsutskottet enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens 

förslag.  

 

Nämndens beslutsordning  

Yrkanden  

Igor Hell (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag med ett 

tilläggsyrkande om att utöver kamerabevakning även ha en ordningsvakt i 

lokalen.  

 

Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Andreas Lundgren (S) och Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag och avslag till Igor Hells (M) yrkande.  

Beslutsgång  
Ordförande frågar nämnden om tjänsteskrivelsens förslag ska bifallas eller 

avslås och finner att det bifalls.  

 

Ordförande frågar därefter om nämnden avser bifalla eller avslå Igor Hells 

(M) tilläggsyrkande och finner att det avslås.  

 

Beslutsunderlag 
Tabell - Statistik från polismyndigheten mars - augusti 2022  
Förhandlingsprotokoll MBL§ 11 2022-05-12 – kameraövervakning  
Konsekvensbedömning - Kamerabevakning receptionen Socialtjänsten  
Bilaga 1. Delprogram kamerabevakning  
Utredningsrapport - Behov av kamerabevakning av Socialtjänstens hus 
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Beredningsansvariga 
Eva Bascom, enhetschef Administration och lokal IFO 

Beslutet ska skickas till 
Andreas Figaro  
Dataskyddsombud  
Viviann Dannelöv Nilsson  
Eva Bascom 
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§ 188 
 

Diarienr:  

Återkoppling på yttrande Remiss Åtgärdsprogram 

för Umeås lokala miljömål 
 

Beslut  

Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning  

Ann-Margrethe Iseklint, folkhälsostrateg, ger en återkoppling på hur 

nämndens remissvar hanteras vid framtagning av Åtgärdsprogram för 

Umeås lokala miljömål.   
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§ 189 
 

Diarienr: IFN-2022/00136 

Granskning av avtalsförvaltning 

Beslut 

Individ-och familjenämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

E&Y har granskat Umeå Kommuns arbete med avtalsförvaltning och har 

utifrån granskningen lämnat ett antal rekommendationer för förbättring. 

Majoriteten av dessa rekommendationer har riktats till Kommunstyrelsen. 

Övriga nämnder som deltagit i granskningen har fått en gemensam 

rekommendation 

- Säkerställa tillräcklig kontroll i sin avtalsförvaltning för upphandlade 

och direktupphandlade avtal inklusive en ändamålsenlig 

klassificering samt planering och utförande av uppföljning 

 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag  

Yttrande Granskning av avtalsförvaltning 

Beredningsansvariga 

Anna Karlander, stabschef äldreförvaltningen 

Beslutet ska skickas till 
Ernst & Young  

Ulrika Gustafsson, kvalitetschef stöd – och omsorgsförvaltningen 
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§ 190 
 

Diarienr: IFN-2022/00174 

Yttrande över remiss - Inspektionen för vård och 

omsorgs redovisning av uppdrag att tillgängliggöra 

och upprätta ett nationellt register S2021/02373 

Beslut 

Individ och familjenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2022-09-23.  

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett uppdrag från regeringen att 
tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och 
stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem, i detta ingår 
att IVO ska driftsätta en tjänst för automatiskt tillgängliggörande av 
information som ska tillgängliggöras för kommuner. IVO bedömer att vissa 
saker kvarstår för att den digitala tjänsten fullt ut ska stå i 
överensstämmelse med kommunernas behov och regeringens uppdrag.  
 

Umeå kommun ställer sig sammantaget positiv till de föreslagna 

förändringarna i socialtjänstförordningen. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning  

Yrkanden  

Igor Hell (M), Andreas Sellstedt (V), Hanna Lundin Jernberg (L) och Andreas 

Lundgren (S) yrkar bifall till förslaget.  

 

Beslutsgång  

Individ- och familjenämndens arbetsutskott enas om att godkänna 

tjänsteskrivelsens förslag till beslut.  

 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att yttra sig i enlighet med yttrande 2022-09-23. 
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Beslutsunderlag 

Yttrande 2022-09-23 

Delredovisning 2021-06-30 

Slutrapport 2022-04-29 

Bilaga 1 Juridiska förutsättningar för tillgängliggörande 

Bilaga 2 Beskrivning av tekniska förutsättningar 

Beredningsansvariga 

Christina Halleröd, socialt ansvarig samordnare 

Beslutet ska skickas till 
Socialdepartementet   
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§ 191 
 

Diarienr: IFN-2021/00209 

Handlingsplan för implementering av 

barnkonventionen - Uppföljning av handlingsplan 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen. 

Ärendebeskrivning 

I oktober 2021 antogs Handlingsplan för implementering av  

barnkonventionen inom Individ-och familjenämnden 2021-2023. 

Nämnden informeras om arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Presentation – uppföljning handlingsplan barnkonventionen. 

Beredningsansvariga 

Erica Bålfors Birgersson, enhetschef och barnrättsstrateg 

 

Beslutet ska skickas till 
Erica Bålfors Birgersson 
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§ 192 
 

Diarienr: IFN-2022/00153 

Utvecklingsanslag social hållbarhet 2023 
 

Beslut  

Individ och familjenämnden ansöker om medel ur kommunstyrelsens 

utvecklingsanslag för social hållbarhet: ”Fortsättning och utveckling av 

tidigare beviljade projekt kring ”Operativa teamet och ”Social insatsgrupp 

(SIG)”. I ansökan ingår även ” Ungdomsteam SSPF (skola, socialtjänst, polis, 

fritid). 

Ärendebeskrivning  

I november 2021 beslutade Individ och familjenämnden att tillsammans 

med för-och grundskolenämnden och gymnasienämnden ansöka om medel 

utvecklingsanslaget för social hållbarhet. Den nu framtagna ansökan är en 

fortsättning på de tidigare beviljade projektet kring Operativa teamet och 

Social insatsgrupp (SIG) samt en komplettering med Ungdomsteamet SSPF 

(skola, socialtjänst, polis, fritid). I denna ansökan finns också Fritid med 

som medsökande. 

 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag  

Ansökan utvecklingsanslag social hållbarhet  

Kriterier och beredningsprocess för utvecklingsanslag Social hållbarhet  

Beredningsansvariga  

Annette Forsberg, verksamhetschef IFO utförare  

Jonas Jakobsson, biträdande verksamhetschef IFO utförare  

Fredrik Strandgren, enhetschef för- och grundskola  

Åsa Säfsten Boman, verksamhetschef fritid  
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Cathrin Backman Löfgren, utbildningsstrateg, gymnasieskolan, 

vuxenutbildningen, arbetsmarknad och integration 

 

Beslutet ska skickas till  
Karolina Lundqvist  
Annette Forsberg  
Jonas Jakobsson  
Ann-Christin Gradin  
Fredrik Strandgren  
Cathrin Backman Löfgren  
Stefan Hildingsson  
Åsa Säfsten Boman 
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§ 193 
 

Diarienr: IFN 2022/00079 

Information - Återkoppling fackliga synpunkter 

angående utförare vård och omsorg 
 

Beslut  

Individ- och familjenämnden godkänner informationen. 

 

Individ- och familjenämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa en 

modell där fackliga synpunkter efterfrågas och ingår som en del i den årliga 

uppföljningen av utförare inom vård- och omsorg. 

Ärendebeskrivning  

Anna Karlander, stabschef, gör en återkoppling kring uppdraget avseende 

facklig dialog. I samband med fastställande av Plan för uppföljning av 

externa utförare gavs ett tilläggsuppdrag om att fackliga synpunkter ska 

vara en del av uppföljningen.  

 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att godkänna informationen samt att uppdra till 

förvaltningen att säkerställa en modell där fackliga synpunkter efterfrågas 

och ingår som en del i den årliga uppföljningen av utförare inom vård- och 

omsorg. 

 

Beredningsansvariga  
Anna Karlander, stabschef äldreomsorgsförvaltningen 

Beslutet ska skickas till  
Ulrika Gustafsson 

Anna Karlander  
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§ 194 
 

Diarienr: IFN-2022/00033 

Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning 

Nämnden får en halvårsuppföljning av patientsäkerhetsarbetet.  

Nämndens beslutsordning  

Nämnden enas om att godkänna informationen.  

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av patientsäkerhetsarbetet.  

Beredningsansvariga  
Sandra Sherman, MAR  

Kerstin Rahkola, MAS  

Beslutet ska skickas till  
Sandra Sherman  

Kerstin Rahkola  
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§ 195 
 

Diarienr: IFN-2022/00243 

Halvårsuppföljning av dataskyddsarbetet 

Beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning 
Nämnden får en halvårsuppföljning av dataskyddsarbetet i enlighet med 

nämndens uppdrag 2021-04-28 § 98. 

 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att godkänna informationen.  

Beslutsunderlag 
Halvårsuppföljning dataskyddsarbete IFN oktober 2022 

Beredningsansvariga 

Kerstin Bergsten, personuppgiftskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
Kerstin Bergsten 
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§ 196 
 

Diarienr: IFN-2022/00001 

Information om internkontrollplan 2023 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma 
med ett reviderat förslag på risker och riskvärderingar utifrån nämndens 
synpunkter nästkommande arbetsutskott. 
 

Ärendebeskrivning 
Individ- och familjenämnden ska årligen, i november, fastställa en 
internkontrollplan för det kommande året. Intern kontroll ska ses som en del 
av verksamhets- och ekonomistyrningen och hjälpa till att styra verksamheten 
genom kontroll av de faktorer som kan hindra verksamheterna att leva upp till 
verksamhetskrav och/eller nå sina mål.  
 
Individ-och familjenämnden fastställde, 2022-05-25, kontrollområden för år 
2023. Vid dagens sammanträde presenteras de risker och riskvärderingar som 
verksamheten identifierat inom de olika kontrollområdena. 
  
Internkontrollplanen fastställs i sin helhet i november. 

 

Nämndens beslutsordning 
Nämnden delger förvaltningen synpunkter på framtagna identifierade risker 

och riskvärderingar.  

Beslutsgång 
Nämnden enas om att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett 

reviderat förslag utifrån nämndens synpunkter nästkommande 

arbetsutskott. 
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Beslutsunderlag 
Internkontroll 2023 – Riksinventering och bedömning 

Beredningsansvariga 

Erica Bålfors Birgersson, enhetschef 

Beslutet ska skickas till 
Erica Bålfors Birgersson  
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§ 197 
 

Diarienr: IFN-2022/00083 

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld - 

Kunskapsläge inom förvaltningen 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning 

Vid individ- och familjenämndens sammanträde 2022-06-22 uppdrogs 

förvaltningen att återkomma med löpande uppdateringar kring 

kunskapsläget inom förvaltningen gällande hedersrelaterat våld samt hur 

verksamheterna generellt lyckas med placering av unga kvinnor utsatts för 

hedersrelaterat våld.  
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§ 198 

 

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 

Rapport SoL 2022-06-30 

Beredningsansvariga 

Tilda Molin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen  
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§ 199 

 

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 2022-06-30 

Beredningsansvariga 

Tilda Molin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

Kommunrevisionen   
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§ 200 

 

Diarienr:  

Återkoppling från kurser och konferenser 
 

Beslut  

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning  

Presidiet och förvaltningsledningen har deltagit i Socialchefsdagarna 2022 

och återger delar av konferensens innehåll.  
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§ 201 
 

Diarienr:  

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet – Lönebonus till 

omsorgspersonal  

Beslut  

Individ- och familjenämnden avslår initiativet.  

 

Reservation 

Andreas Sellstedt (V) och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 

förslag till beslut med motivering nedan.  

 

Ärendebeskrivning  

Följande nämndinitiativ har anmälts av Andreas Sellstedt (V):  

 

Nämndinitiativ, individ- och familjenämnden 

De senaste tre åren har varit särskilt krävande för omsorgspersonalen i 

individ- och familjenämnden, som har stått i första linjen för att minska 

smittspridningen bland de sköraste i kommunen. Rysslands anfallskrig mot 

Ukraina har dessutom fört med sig en rad effekter i samhället som slår 

särskilt hårt mot de med lägst inkomster, en grupp där anställda i 

funktionshinderomsorgen tyvärr ingår. Högre priser på livsmedel, 

elektricitet och drivmedel kombinerat med högre räntor innebär 

reallönesänkningar, och den årliga lönerevisionsprocessen förväntas 

dessutom skjutas upp 2023, vilket förvärrar det ekonomiska läget för 

flertalet. Därför föreslår Vänsterpartiet att nämnden ska använda en del av 

det prognosticerade överskottet till en lönebonus för personalen. 

 

Vänsterpartiet yrkar: 

 

att individ- och familjenämndens förvaltning får i uppdrag att formulera ett 

förslag för hur en del av nämndens prognosticerade överskott för 2022 kan 
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användas till en lönebonus för nämndens tillsvidareanställda personal i 

funktionshinderomsorgen. 

Nämndens beslutsordning  

Yrkanden 

Hanna Lundin Jernberg (L), Igor Hell (M), Gunnel Lagerkvist (C) Andreas 

Lundgren (S) yrkar avslag till Sellstedts (V) förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden avser bifalla eller avslå initiativet och 

finner att nämnden avslår Sellstedts (V) initiativ.  

 

Reservation 

”Vänsterpartiet reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för eget 

yrkande. De senaste tre åren har varit särskilt krävande för Umeås 

omsorgspersonal som har stått i första linjen för att minska 

smittspridningen bland de sköraste i kommunen. Det är en grupp som 

arbetat dygnets alla timmar, helger och delade turer och med sin egen 

hälsa på spel för att hjälpa våra äldre och funktionsnedsatta, för löner som 

är alldeles för låga. Därför tycker Vänsterpartiet att en del av nämndens 

prognosticerade överskott ska användas till en bonus till 

omsorgspersonalen, och vi är bekymrade över att övriga partier inte tycker 

att denna personalgrupp förtjänar den uppskattningen. ”  
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§ 202 
 

Diarienr:  

Initiativ från Vänsterpartiet – Extra stöd till sociala 

föreningar  

Beslut  

Individ- och familjenämnden avslår initiativet.  

 

Jäv 

Linda Lotare (V) har anmält jäv och deltar inte i beslutet.  

 

Reservation  

Andreas Sellstedt (V) och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 

förslag till beslut med motivering nedan.   

 

Ärendebeskrivning  

Följande nämndinitiativ har anmälts av Andreas Sellstedt (V): 

 

Nämndinitiativ, individ- och familjenämnden 

Individ- och familjenämnden går mot ett stort prognosticerat överskott. På 

nämndens sammanträde i augusti visade aktuella prognoser ett överskott 

på 25 mkr vid årets slut. Detta är medel som inte kommer att kunna föras 

över till driftbudget för 2023, och det är därför viktigt att se hur nämnden 

kan fördela detta överskott. 

 

Kommunstyrelsen beslutade i augusti att använda fem miljoner av sitt 

prognosticerade överskott till ett tillfälligt bidrag till elitidrotten för att 

kompensera dessa föreningar för effekter relaterade till covid-19. Samtidigt 

ser vi att samhället står inför stora utmaningar de kommande åren, där 

lågkonjunktur, ökade levnadskostnader och ett instabilt världsläge riskerar 

att slå hårt mot socialt utsatta grupper. I det läge vi står inför är det extra 

viktigt att kommunen värnar det förebyggande arbetet men också stärker 

civilsamhällets organisationer. Därför vill Vänsterpartiet att individ- och 
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familjenämnden ser över möjligheten att använda en del av nämndens 

överskott till ett tillfälligt ökat bidrag till de sociala föreningarna i Umeå. 

 

Vänsterpartiet yrkar:  

 

att individ- och familjenämndens förvaltning får i uppdrag att tillsammans 

med föreningsbyrån formulera ett förslag för hur en del av nämndens 

prognosticerade överskott för 2022 kan användas till ett tillfälligt ökat 

föreningsstöd till de sociala föreningarna. 

 

Nämndens beslutsordning  

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S), Igor Hell (M), Hanna Lundin Jernberg (L), Gunnel 

Lagerkvist (C), Birgitta Nordvall (KD) yrkar avslag till initiativet.  

 

Nämndens beslutsgång  

Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att nämnden avslår 

initiativet.  

 

Reservation 

”Vänsterpartiet reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för eget 

yrkande. Lågkonjunkturen, med höjda priser på mat och boende, slår hårt 

mot de som redan har det tuffast. Det hade därför varit anständigt att 

använda en del av kommunens stora överskott till att hjälpa dessa grupper, 

och det är tråkigt att övriga partier inte delar den bilden.” 
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§ 203 
 

Övriga frågor 
 

Ärendebeskrivning 

Ingen har anmält en övrig fråga.  
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§ 204 

 

Diarienr: IFN-2022/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

2022 - Anmälan av delegerade 

beslut/anmälningsärenden oktober 

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 2022-09-01 t o m 2022-09-30 Inom 

lagområdena SoL, LSS, LVU, LVM och övrig lagstiftning anmäls i enlighet med 

nämnden beslut 2020-11-18. 

 

Ordförandebeslut 

Fullmakt (IFN-2022/00212-8) 

 

Anmälningsärenden 

 

Anmälan till  Integritetsskyddsmyndigheten, IMY -  Anmälan till  

Integritetsskyddsmyndigheten - obehörigt röjande (IFN-2022/00215.)  

 

Samråd vård och omsorg 2022 - Protokoll Länssamverkansgruppen 2022-09-16 

(IFN-2022/00080-5) 

 

Personuppgiftsbiträdesavtal 2022 - Enkätfabriken AB (IFN-2022/00224-1) 

 

Information från patientnämnden om avslutade ärenden (IFN-2022/00120-3) 
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Sekretessärenden  

Tillsynsärende 3.5.1-04326/2021-2 - Beslut från Inspektionen för vård och 

omsorg 3.5.1-04326/2021-6  (IFN-2021/00074-7) 

 

Tillsyn Tallen särskilt boende 3.5.1-07351/2022-1 - Beslut avslut från 

Inspektionen för vård och omsorg 3.5.1-07351/2022-12 (IFN-2022/00092-

10)  
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§ 205 
 

Diarienr: IFN-2022/00013 

Socialdirektören informerar 
 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning  

Socialdirektör Karolina Lundqvist informerar om aktuella händelser i 

verksamheterna enligt nedan:  

 

• Individ- och familjenämndens grunduppdrag och processtyrning.  

• Utmaningar – ekonomi och kompetensförsörjning. 

• Digital signering, utskick och krypterad e-post. 

• Tidöavtalets påverkan på socialtjänsten.  

 

 

 

 

 

 


