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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

 

Anslaget har satts upp: 2022-03-24 

 

Anslaget tas ner: 2022-04-15 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31A, Umeå  

 

Underskrift:   
 Tilda Molin, nämndsekreterare 
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Alice Nikmanesh (MP) 

Greger Knutsson (M) 

Alireza Mosahafi (M)  

Hans-Christer Jonsson (L)  

 

Tjänstemän 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator  

Karolina Lundqvist, socialdirektör  

Malin Björkman, verksamhetschef  

Maria Hedin, kommunikatör  

Petra Nylander, processledare 

Anna Karlander, chef enheten för stöd och utveckling  

Marie-Louise Daunfeldt, processledare  

 

 

 

 

 

 

 

  



Sida 4 av 18 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2022-03-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 39 
 

Diarienr: IFN-2022/00063 

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2023 

- Driftsbudget 2023 för individ- och familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig över föreslagen driftsbudget för 

individ och familjenämnden 2023-2026 i enlighet med förvaltningens 

förslag till yttrande.  

 

Ärendet direktjusteras.  

 

Reservation  

Andreas Sellstedt (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.  

Ärendebeskrivning 

Förslaget till uppräkning av nämndernas ramar inför 2023 baseras på 

senaste fullmäktigebeslut om budget för Umeå kommun med en 

procentuell uppräkning motsvarande respektive nämnds andel i 

kommunfullmäktiges senaste budgetbeslut.  

 

Stadsledningskontorets har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer 

för budget och investeringsprocess sammanställt ett förslag till 

planeringsdirektiv för 2023. I stadsledningskontorets förslag ingår förslag 

till nämndsramar (driftsbudget) för verksamhetsåret 2023. Individ och 

familjenämnden ska besvara två remissfrågor i förhållande till förslaget om 

nämndsramar (driftsbudget) för 2023. 

 

Remissfråga 1 - Bedömer nämnden att föreslagen ram för 2023 ger 

nämnden förutsättningar att verkställa sitt uppdrag och ansvar enligt 

fastställt reglemente?  

 

Yttrande över ovanstående fråga ska besvaras med Ja, nej eller delvis. Om 

nämnden svarar nej eller delvis ska nämnden utförligt beskriva:  
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1. Vilka antaganden bedömningen vilar på. 

2. De åtgärder nämnden avser vidta för att verkställa sitt fastställda 

grunduppdrag inom föreslagen ramtilldelning.  

 

Remissfråga 2 - Om nämnden tilldelas ytterligare medel, vad skulle 

nämnden nyttja dessa medel till? Hur skulle grunduppdraget utvecklas? 

Vilka satsningar skulle nämnden prioritera?  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med 

förvaltningens yttrande.  

 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 
Andreas Sellstedt (V) yrkar på följande tillägg: 

att i yttrandet över förslag till driftsbudget för 2023 för individ- och 

familjenämnden lyfta nämndens behov av ramökning till heltidsinförandet 

för personliga assistenter, i enlighet med kommunfullmäktiges mål. 

 

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

Nordvall (KD) och Gunnel Lagerkvist (C) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag och avslag till Andreas Sellstedts (V) tilläggsyrkande.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden vill godkänna förvaltningens förslag och 

finner att det bifalls. 

 

Ordförande frågar därefter om nämnden avser bifalla eller avslå Sellstedts 

(V) tilläggsyrkande och finner att det avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Yttrande över förslag till nämndsramar drift 

Utdrag ur planeringsförutsättningar 2023 - Förslag till budget 2023 och 

plan 2024-2026 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 251 

Förslag till planeringsdirektiv och budget för 2023 
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Anvisning för nämnder och bolags yttrande över Stadsledningskontorets 

förslag till planeringsdirektiv för 2023 

Bilaga 1 - Fastställd modell för totalramsberäkning 

Bilaga 2 - Beräkning av förslag till nämndsramar för 2023 

Bilaga 3 - Delårsrapport för perioden jan-aug 2021 

Bilaga 4 - Sveriges Kommuner och Regioners Ekonomirapport oktober 2021 

Bilaga 5a - Befolkningsprognos P21 - 2021-2032 

Bilaga 5b - Bostadsbyggandet i Umeå 2020 

Bilaga 5c - Bostadsprisrapport 2020 

Bilaga 5d Nulägesbeskrivning Social hållbarhet nov 2021 

Bilaga 6 - Beskrivning av Umeå kommuns budget- och investeringsprocess 

Bilaga 7 - Förslag datum för kommunens nämnder och bolag 2023 

Beredningsansvariga 

Ida Arvidsson, TF ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 40 
 

Diarienr: IFN-2022/00064 

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2023 

- Investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026 för 

individ- och familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar: 

 

att fastställa förslag till investeringsplan 2023–2026 inom den 

investeringsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1. 

 

att utöver föreslagna investeringar inom investeringsram föreslå ytterligare 

två objekt enligt bilaga 1. 

 

att fastställa förslag till tillkommande externa förhyrningar för åren 2023–

2026 enligt bilaga 1. 

 

att fastställa skriftlig motivering till ovanstående förslag enligt bilaga 2. 

 

Ärendet direktjusteras.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen fattade 2021-10-12 beslut om investeringsramar för 

investeringar totalt och per nämnd/delområde i nämnd.  

 

Utifrån beslutade investeringsramar ska respektive nämnd i samråd med 

teknik och fastighet lämna förslag till investeringsplan samt eventuella 

tillkommande externa förhyrningar för åren 2023–2026. Nämnden ska 

samtidigt göra en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till 

förskjutningar i investeringar 2021 och 2022.  

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
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Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med 

förvaltningens yttrande.  

 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026. 

Bilaga 2. Motivering till nya och förändrade investeringar och 

externförhyrning 

Anvisning för nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 

2024-2026 

Utdrag ur planeringsförutsättningar 2023 - Förslag till investeringsramar 

2023-2026 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 191 (Förslag till investeringsramar 

2023-2026) 

 

Beredningsansvariga 

Ida Arvidsson, TF ekonomichef  

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

Anette Sjödin    
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§ 41 
 

Diarienr: IFN-2022/00066 

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2023 

- Förslag till grunduppdrag för individ- och 

familjenämnden samt beskrivning av hur individ- 

och familjenämnden avser följa upp föreslaget 

grunduppdrag 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förslag till grunduppdrag samt 

förslag till uppföljning av grunduppdrag.  

 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera underlaget med en 

skrivning om förebyggande arbete. 

 

Ärendet direktjusteras.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 mars 2021 om 

riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun. I riktlinjen framgår att 

varje nämnd ska ta fram ett nämndspecifikt grunduppdrag som översiktligt 

beskriver de verksamhetsområden, verksamheter och målgrupper, 

ändamål och ansvar som kommunfullmäktige fördelat till nämnden (via 

reglemente eller andra organisatoriska styrdokument). I riktlinjen framgår 

vidare att respektive nämnd ska ha en ändamålsenlig styrning och 

uppföljning av grunduppdragets genomförande. Därför ska nämnden 

upprätta förslag till grunduppdrag samt beskriva den verksamhetsstyrning 

och verksamhetsuppföljning nämnden avser nyttja för genomförandet av 

nämndens grunduppdrag. 

 

Arbetsutskottskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med 

förvaltningens yttrande.  
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Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att bifalla förvaltningens förslag.  

 

Nämnden enas om att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera 

underlaget med en skrivning om förebyggande arbete. 

Beslutsunderlag 

Förslag till grunduppdrag och uppföljning av grunduppdrag 

Anvisning om grunduppdrag samt översyn av nämndernas reglementen 

Beredningsansvariga 

Petra Nylander 

Ulrika Gustafsson 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 42 

Diarienr: IFN-2022/00067 

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2023 

- Förslag till förändring av taxor och avgifter för 

individ- och familjnämnden 

Beslut 

Individ och familjenämnden ser inget behov av revidering av nämndens 

taxor och avgifter för verksamhetsåret 2023. 

Ärendebeskrivning 

Utifrån förslag till planeringsdirektiv för 2023 ska nämnden påtala om det 

finns behov av revidering av nämndens taxor & avgifter.  

 

Remissfråga 4 - Bedömer nämnden att det finns behov av revidering av 

nämndens taxor eller avgifter för verksamhetsåret 2023? Om nämnden ser 

behov av förändring ska föreslagna förändringar specificeras och motiveras 

i nämndens yttrande. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beredningsansvariga 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 43 
 

Diarienr: IFN-2022/00065 

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2023 

- Individ- och familjenämndens yttrande över 

programbeskrivningar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2022-03-01. 

 

Ärendet direktjusteras.  

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontoret har sammanställt ett förslag till planeringsdirektiv 

för 2023. De inriktningsmål, personalpolitiska mål och finansiella mål som 

redovisas i förslaget är desamma som kommunfullmäktige fastställde den 

21 juni 2021.  

 

Kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål har i planeringsdirektivet 

kompletterats med förslag till program i enlighet med kommunfullmäktiges 

riktlinjer för aktiverande styrning.  

 

Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2022-03-01.  

 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med 

förvaltningens yttrande.  

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

Yttrande programbeskrivning 2022-03-01 
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Beredningsansvariga 

Marie-Louise Daunfeldt, processledare 

Emil Forsberg, enhetschef digitalisering 

Anna Karlander, chef enheten för stöd och utveckling 

Lina Rolen Nordin, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 47 

 

Diarienr: IFN-2020/00159 

Förordnande och delegation att fatta 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)  
 

Beslut  
Individ- och familjenämnden uppdrar åt nedan utsedda ledamöter att 
besluta i ärenden enligt 14§ 2st 1-2p och 31§ och 31b§ samt 31i§ LVU som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
Hanna Lundin Jernberg (L)  
Igor Hell (M)  
Marikk Henriksson (S)  
Linda Lotare (V)  
 
Individ- och familjenämnden beslutar att nedan namngivna ledamöter 
utöver nämndens ordförande förordnas att fatta beslut i ärenden enligt 
enligt 6§, 11§ 1-3st, 27§, 31d§ LVU och 13§ LVM med stöd av s.k. 
kompletterande beslutanderätt om nämndens eller utskottets beslut inte 
kan avvaktas.  
Hanna Lundin Jernberg (L)  
Igor Hell (M)  
Marikk Henriksson (S)  
Linda Lotare (V)  
 
Individ- och familjenämnden beslutar att nedan namngivna ledamöter 
förordnas att fatta beslut enligt 43§ 1st 2p LVU.  
Andreas Lundgren (S)  
Hanna Lundin Jernberg (L)  
Igor Hell (M)  
Marikk Henriksson (S)  
Linda Lotare (V) 
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Individ- och familjenämnden beslutar om delegation för nämndens 
ordförande Andreas Lundgren (S) och nedan namngivna ledamöter, att 
besluta i ärenden enligt 9§, 30§ 2st, 31g§ 2st LVU och 18b§ LVM.  
Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande  
Igor Hell (M), ordinarie ledamot av nämnden  
Marikk Henriksson (S), ordinarie ledamot av nämnden  
Linda Lotare (V), ordinarie ledamot av nämnden  
 
Förordnande och delegation gäller från och med 23 mars 2022 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 Hanna Lundin 
Jernberg (L) vilka ersätts enligt en annan ordning.  
 
Individ- och familjenämndens beslut 2020-11-18 § 219 upphävs och ersätts 
genom detta beslut från och med 23 mars 2022.  
 
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att ändra 
hänvisningen i delegationsordningen för aktuella beslut, från 2020-11-18 § 
219 till 2022-03-23 § och ärendets paragrafnummer.  
 
Beslutet biläggs till individ- och familjenämndens delegationsordning.  
 
Ärendet direktjusteras. 

Ärendebeskrivning  

Kommunallag (2017:725) och lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) samt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM) medger en rätt för socialnämndens ordförande eller någon 
annan av socialnämndens ordinarie ledamöter 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 
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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.  
 

 Beslut om omedelbart omhändertagande 6§ LVU  

 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas 
under vårdtiden 11§ 1, 3st LVU  

 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 
11§ 2,3st LVU  

 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27§ LVU  

 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31d§ 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 43§ 1st 1p 
LVU. 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. Av det särskilda fall som anges i 43§ 1 st 2p LVU, måste 
tjänsteman liksom ordinarie ledamot ges ett personligt förordnande för att 
kunna bli en behörig beslutsfattare, detta gäller även för den ledamot som 
är ordförande i nämnden, eftersom ordförande som funktion inte nämns i 
lagrummet. 
 

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 de fall det talas om utsedd ledamot, så är även det att 
likställa med ett förordnande av en namngiven ledamot eller flera sådana.  
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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. 
 
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.  
 

För vissa situationer kan beslutanderätten delegeras eller uppdras till 

utsedd ledamot:  

 Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande, 9§ LVU  

 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare/föräldrar 
skall utövas, 14§ 2st 1p LVU  

 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för 
föräldrar/vårdnadshavare, 14§ 2st 2p LVU  

 Beslut att tillfälligt flyttningsförbud skall upphöra, 30§ 2st LVU  

 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare/ föräldrar 
skall utövas i samband med flyttningsförbud/tillfälligt 
flyttningsförbud, 31§ LVU  

 Beslut om att tillfälligt utreseförbud skall upphöra, 31g§ 2st LVU  

 Beslut om ett tillfälligt undantag från ett utreseförbud, 31i§ LVU  

 Beslut om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra, 18b§ 
LVM  

 

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  

 Hanna Lundin Jernberg (L) Individ- och familjenämndens vice 
ordförande och ordinarie ledamot i nämnden  

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

 Marikk Henriksson (S) ordinarie ledamot i individ- och 
familjenämnden  

 Linda Lotare (V) ordinarie ledamot i individ- och familjenämnden  
 

Förordnande och delegation föreslås gälla från och med 2022-03-23 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 



Sida 18 av 18 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2022-03-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

undantag för ordförande Andreas Lundgren (S) och vice ordförande Hanna 
Lundin Jernberg (L) vilka ersätts enligt en annan ordning.  
 

Beredningsansvariga  
Tilda Molin, 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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