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 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Individ- och familjenämnden 
Sammanträdesdatum: 2023-01-25 
 
Anslaget har satts upp: 2023-01-30 
 
Anslaget tas ner: 2023-02-21 
Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A, Umeå  
 
Underskrift:   

 Tilda Molin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Marikk Henriksson (S) §§ 1-6, 8-22 
Magnus Lindqvist (S) §§ 1-6, 8-11 
Pär Berglund (S) 
Mia Winroth (M) §§1-11 
Greger Knutsson (M)  
Linda Lotare (V)  
Andreas Sellstedt (V)  
Pranav Nair (L)  
 
Tjänstepersoner 
Karolina Lundqvist, socialdirektör  
Ulrika Gustafsson, kvalitetschef 
Simon Blomberg, ekonomichef   
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef myndighetsutövning  
Annette Forsberg, verksamhetschef IFO  
Jonas Jakobsson, bitr. verksamhetschef IFO 
Maria Hedin, kommunikatör  
Jennie Jonsén, fritidskonsulent § 4  
Camilla Nilsson, utredare §§ 6-7  
Rebecca Andersson, enhetschef försörjningsstöd § 8  
Camilla Thunell, bitr. verksamhetschef myndighetsutövning § 8 
Åsa Marklund, enhetschef § 5 
Sara Bäckmark, HR-chef § 22 
Susanne Landström, huvudskyddsombud § 22 
Eva Österlund, skyddsombud för utredningsgrupp 2 och placeringsgruppen 
§ 22 
Christina Nilsson, skyddsombud för utredningsgrupp 1 § 22 
Maria Lindgren, Vision § 22 
Karin Österberg, skyddsombud för chefer § 22 
Mattias Marklund, skyddsombud för placeringsgruppen § 22 
Mona Kårebrand Åberg, HR-chef och samordnare för arbetsgruppen § 22 
Yvonne Andersson, feelgood § 22 
Isabelle Wright, feelgood § 22 
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§ 1 
 
Diarienr:  

Godkännande av dagordning 
 

Beslut  
Individ- och familjenämnden godkänner dagordningen.  
 

Ärendebeskrivning  
Eventuella förändringar i nämndens föredragningslista noteras.  
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§ 2 
 
Diarienr:  

Anmälan av jäv 
 

Beslut  
Gisela Lindmark Eriksson (S) och Leif Berglund anmäler jäv under punkt 7 
Remiss – Begäran om yttrande över ansökan om serveringstillstånd – 
Ersboda folketshus, och deltar inte i beslut av ärendet.  
 
Linda Lotare (V) anmäler jäv under punkt 4 Föreningsstöd till sociala 
föreningar, och deltar inte i beslut av ärendet.  
 

Ärendebeskrivning  
En jävig ledamot får varken delta i handläggningen eller beslut av ett 
ärende.  
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§ 3 
 
Diarienr: IFN-2023/00003 

Ekonomirapporter 2023 - Ekonomirapport t o m 
december 

Beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten. 

Ärendebeskrivning 
 
Sammanfattning 
Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+11,1 mnkr) förklaras 
av funktionshinderomsorg (+21,7 mnkr), gemensamma kostnader (+21,1 
mnkr), ensamkommande barn (-8,3 mnkr), försörjningsstöd (+0,3 mnkr) 
samt individ- och familjeomsorg (-23,5 mnkr). Individ- och 
familjenämndens nettokostnader (1,480 mnkr) har ökat med 5,3 % (75 
mnkr) i jämförelse med 2021. För att ha en budget i balans kunde 
nettokostnaderna öka med 6,2 % (87 mnkr) vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse på +11,1 mnkr.  
 
Det positiva resultatet påverkas av statsbidrag för sjuklönekostnader som 
uppgår till +6,8 mnkr. Andra orsaker är att hemtjänsttimmarna har minskat 
med 11,3 % i jämförelse med föregående år, pågående arbeten med 
samplanering och uppföljning, samt kvarstående volymmedel för LSS-
boenden. Men även pga. tillfälliga positiva effekter så som återbetalning 
från ett assistansbolag, samt ett LSS-ärende som blivit SFB.  
 
Till och med sista november var det bokfört 10,2 mnkr som merkostnader 
till följd av pandemin. Av detta var 2,4 mnkr på grund av inköp av 
skyddsutrustning och 7,8 mnkr på grund av personalkostnader. Förutom 
intäkterna för sjuklönekostnaderna har nämnden även erhållit 2,7 mnkr i 
intäkter för övriga merkostnader. Det är ett statsbidrag som avsåg de 
merkostnader som verksamheterna hade under 2020 men där 
intäkten utbetalades först under mars, juli och december 2021.  Det 
innebär att till och med oktober  
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har nämndens ekonomi påverkats negativt med -0,6 mnkr av pandemin. 
 
Gemensamma kostnader 
Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på 
+21,1 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på kvarstående volymmedel för 
LSS-boenden (+14,9 mnkr) och lägre kostnader under perioden för bland 
annat utbildning, rehabilitering och övriga driftskostnader (+3,4 mnkr). 
Samt vakanser med pågående rekryteringar. 
 
Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för 
perioden till 739 tkr.  
Kostnaden för politisk verksamhet uppvisar för perioden ett underskott på 
-451 tkr. 
 
Funktionshinderomsorg 
Inom funktionshinderomsorgen beror resultatet (+21,7 mnkr) på flertalet 
verksamheter och generellt sett handlar det fortsatt om påverkan på 
verksamhetsområdet i form av minskat/fortsatt lågt inflöde, att 
uppstart/utökning av verksamheter inte blivit av i den takt som planerats, 
samt förändrade arbetssätt och större fokus på uppföljning och 
bemanningsplanering. Resultatet beror också på tillfälliga positiva effekter 
under perioden så som kompensation för höga sjuklönekostnader, 
återbetalning från ett assistansbolag, samt ett LSS-ärende som blivit SFB. 
 
De verksamheter som har störst överskott är hemtjänsten och övriga 
insatser LSS. 

• Hemtjänst +28,0 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet 
beviljade timmar varit 68 % av budget och i jämförelse med samma 
period 2021 har antalet beviljade timmar minskat med 11,3 %. I 
jämförelse med 2020 så har hemtjänsttimmarna minskat med 24,6 
%. Detta beror på det pågående arbetet med uppföljning på 
individnivå för att med rätt insats öka individens självständighet. 
Andra troliga anledningar till minskningen är att behovet av 
insatsen blivit lägre utifrån att tillkommande boendeplatser varit 
bättre överensstämmande med faktiskt behov, att personer blivit 
berättigade till assistans utifrån förändring i lagstiftning och på 
grund av pandemin. 
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• Övriga insatser LSS +11,0 mnkr. Överskottet beror på lägre 
kostnader för ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner 
vilket troligtvis är en effekt av pandemin. 
 

• LSS-boende och Personlig assistans LSS -27,3 mnkr. LSS-boende och 
personlig assistans LSS  
uppvisar ett negativt resultat där LSS-boende har haft ökande 
kostnader mot slutet på året på grund av ökade volymer.  
 
 
 

Individ- och familjeomsorg 
Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-23,5 mnkr) beror 
framför allt på barn- och ungdomsvården (-24,8 mnkr) där behov av 
konsultstödda familjehem (-17,4 mnkr) och av extern institutionsvård (-
22,8 mnkr) är fortsatt större än budget. Under december har mängden 
placeringar på institutionsvård legat kvar på den tidigare ökningen vilket 
driver kostnader. 
Samtidigt finns det överskott för traditionella familjehem (+8,7 mnkr) och 
öppenvård (+6,2 mnkr) som tillsammans dämpar underskottet för barn- 
och ungdomsvården. Gemensamma kostnader inom IFO uppvisar ett 
överskott (+13,2 mnkr) till stor del på grund av vakanser.  
 
Inom vuxna missbruksvården är det ett underskott på (-14,3 mnkr) vilket 
till stor del beror på att kostnaderna för extern öppeninsats med boende 
har ökat jämfört med föregående år. Antalet dygn per månad har ökat med 
34% sen oktober vilket ökat kostnaderna. 
 
Ensamkommande barn 
Underskottet inom verksamheten för ensamkommande barn (-8,3 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 (+0,3 mnkr) och vid jämförelse 
med 2021 har antalet hushåll minskat med 13,6 % och ackumulerat 
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utbetalat belopp har minskat med (-5,3 mkr) ,snittbeloppet per hushåll har 
ökat med 5,6% men de ackumulerade utbetalningarna per månad har 
minskat med 8,7% 
 
Årsprognos 
Årsprognosen för 2022 var beräknad till +15 mnkr men med de snabba 
kostnadsökningar som sågs inom IFO området mot slutet av året 
tillsammans med kostnadsökningar inom funktionshinderomsorgen 
uppgick resultatet per den 31 december till 11,1 mnkr för Individ- och 
familjenämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomirapport december 2022 

Beredningsansvariga 
Simon Blomberg, Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Simon Blomberg  
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§ 4 
 
Diarienr: IFN-2023/00009 

Föreningsstöd till sociala föreningar 2023 

Beslut 
Individ- och familjenämnden beslutar att fördela bidrag till sociala föreningar 
2023 enligt nedan: 
 
Adoptionscentrum Västerbotten                          5000 kr  
Frivilligcentralen Umeå                         50 000 kr  
Föräldraföreningen mot narkotika                        30 000 kr  
IOGT Medmänniska Bakfickan                      400 000 kr 
KRIS Umeå                        145 000 kr  
Kvinnohusföreningen                                                  15 000 kr  
LP-Verksamheten                       145 000 kr  
Makalösa föräldrar                         15 000 kr  
SOFT                          15 000 kr 
Spelberoendegruppen i Umeå                      170 000 kr 
Umeå frivilliga samhällsarbetare                        18 000 kr  
Umeå godeman och förvaltarförening                        25 000 kr 
 
Individ och familjenämnden reserverar 10 000 kr till vinnare av Årets ideella 
insats 2023.  
 

Jäv 
Linda Lotare anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 

Ärendebeskrivning 
Med verksamhetsstödet vill kommunen stötta föreningar som verkar inom 
det sociala området. Stödet kan sökas av ideella föreningar som normalt 
varit verksamma i minst ett år och som verkar inom socialtjänstens närhet. 
Föreningarna ska arbeta med och för människor som har eller riskerar att 
behöva stöd från socialtjänsten, arbetar förebyggande eller med 
information och kunskapsspridning kring något av de ansvarsområden 
socialtjänsten ansvarar för. 
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Totalt har tolv föreningar ansökt om verksamhetsbidrag för 2023. De tolv 
föreningar som föreslås beviljas bidrag utgör ett komplement till 
socialtjänstens egna verksamheter. Svensk socialpolitisk förening har valt 
att inte söka verksamhetsstöd detta år, då föreningen nu har mindre 
verksamhet och hade medel kvar från tidigare år.  
 
Den totala budgeten att fördela för 2023 är 1 060 883 kr. En 
indexuppräkning med 1,9 % är gjord från föregående år. Där ingår även 
prissumman, 10 000 kr, att reservera till den årliga utmärkelsen Årets 
ideella insats. 
 
2022 präglades till viss del fortfarande av pandemin. Alla sökande 
föreningar har dock till stora delar lyckats anpassa och ställa om sina 
verksamheter utifrån rådande förutsättningar.  
 
Det finns ett överskott i budgeten och IOGT Medmänniska Bakfickan 
föreslås därmed en höjning med 40 000 kr. Detta motiveras med att 
föreningen visat på fortsatt utökande kostnader kopplat till höjda 
livsmedels- samt drivmedelspriser, minskad sponsring samt en stor ökning i 
antalet besökare.  
 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Igor Hell (M) och Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag.  

Beslutsgång 
Nämnden enas om att besluta enligt tjänsteskrivelsens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Förslag till fördelning 2023  
Bilaga 2 Beskrivning av verksamheter  
Bilaga 3 Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar  
 

Beredningsansvariga 
Jennie Jonsén, fritidskonsulent  

Beslutet ska skickas till 
Föreningsbyrån 
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§ 5 
 
Diarienr: IFN-2022/00306 

Förslag att återgå till Sveriges Kommuner och 
Regioners rekommendationer gällande arvode för 
familjehem 

Beslut 
Individ- och familjenämnden tillämpar SKR:s rekommendationer om 
ersättning och villkor vid familjehemsvård from 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning 
Individ och familjenämnden fattade i januari 2020 beslut att satsa på 
kommunens egna familjehem genom att höja arvodet och också med syftet 
att minska kostnaden för extern köpt familjehemsvård. Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) har under 2022 sett över sina rekommendationer till 
kommunerna om ersättning och villkor vid familjehemsvård för att 
underlätta för kommuner att rekrytera lämpliga familjehem i stället för att 
behöva söka familjehem externt. Dessa rekommendationer börjar gälla 
from 1 januari 2023. 
 

Nämndens beslutsordning  
Nämnden enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
SKR ersättning familjehem  
Beslutsunderlag Förslag återgå till SKR:s rekommendationer  

Beredningsansvariga 
Åsa Marklund, enhetschef Familjehemscentrum  
Annette Forsberg, verksamhetschef IFO 

Beslutet ska skickas till 
Åsa Marklund, enhetschef 
Annette Forsberg, verksamhetschef  
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§ 6 
 
Diarienr: IFN-2022/00259 

Yttrande över Samråd - Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

Beslut 
Individ- och familjenämnden yttrar sig till tekniska nämnden i enlighet med 
yttrande 2022-11-07. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har reviderat Umeå kommuns allmänna lokala 
ordningsföreskrifter. Dessa lokala föreskrifter innehåller ytterligare 
bestämmelser utöver ordningslagen om hur den allmänna ordningen i 
kommunen ska upprätthållas. Syftet med kommunens ordningsföreskrifter 
är att tillgodose medborgarnas krav på ordning, trygghet och tillgänglighet 
och att möjliggöra ett samhälle där alla medborgare ges förutsättningar att 
vara delaktiga. 
 
Individ- och familjenämnden har getts möjlighet att lämna in synpunkter på 
förslaget till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter. 
 

Nämndens beslutsordning 
Nämnden enas om att godkänna upprättat förslag till yttrande.  
 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-11-07 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter Umeå kommun 

Beredningsansvariga 
Camilla Nilsson 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
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§ 7 
 
Diarienr: IFN-2022/00307 

Remiss - Begäran om yttrande över ansökan om 
serveringstillstånd – Ersboda folketshus 2022-3829 

Beslut 
Individ- och familjenämnden yttrar sig till miljö- och hälsoskydd i enlighet 
med yttrande 2022-12-23. 

Jäv 
Leif Berglund (S) och Gisela Lindmark Eriksson (S) anmäler jäv och Marikk 
Henriksson (S) och Magnus Lindqvist (S) ersätter.  
 

Ärendebeskrivning 
Ersboda Folkets Hus har den 12 september 2022 ansökt om tillstånd att 
servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck i sina lokaler. 
Miljö- och hälsoskydd önskar individ- och familjenämndens yttrande över 
ansökan. Yttrandet bör särskilt avse om alkoholservering på grund av 
serveringsställets belägenhet eller andra skäl kan befaras medföra 
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för 
människors hälsa. 
 

Nämndens beslutsordning  
Yrkanden 
Andreas Lundgren (S), Igor Hell (M), Hanna Lundin Jernberg (L), Liv 
Zetterberg (V) och Birgitta Nordvall yrkar bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag.  

Beslutsgång 
Nämnden enas om att yttra sig i enlighet med upprättat förslag.  
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Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-12-23 
Skrivelse från miljö- och hälsoskydd 2022-12-21 
Ansökan från Ersboda folketshusförening 

Beredningsansvariga 
Camilla Nilsson 

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskydd 
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§ 8 
 
Diarienr: IFN-2022/00198 

Ändring av riktlinjer för ekonomiskt bistånd med 
anledning av tillfälligt bostadsbidrag 

Beslut 
Individ- och familjenämnden beslutar att förlänga tidigare beslut (från 
2022-09-21) att under januari till juni 2023 ej räkna med det tillfälliga 
tilläggsbidraget inom bostadsbidraget som inkomst, vid utredning om rätt 
till försörjningsstöd. 
   
Utbetalning ska ske retroaktivt för januari 2023, i de fall där barnfamiljer 
beviljats försörjningsstöd och tilläggsbidraget har medräknats som 
inkomst. I övrigt sker utbetalning i samband med ordinarie utbetalning av 
försörjningsstöd.  
 
Kostnaden beräknas till maximalt ca 406 000 kr/månad och maximalt 
ca 2 436 000 kr för hela perioden januari – juni 2023*.   

*Summan är beräknad på medelvärdet antal barnfamiljer som beviljats försörjningsstöd baserat på antal 
familjer månadsvis under hela 2022 och på maximal summa av tilläggsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen har fattat beslut om en tillfällig ändring i Socialförsäkringsbalk 
(2010:110), 96 kap, 3 a §, tilläggsbidrag till barnfamiljer. Ändringen 
upphör att gälla 2023-07-01.  

Syftet med ändringen är att skydda barnfamiljer med svag ekonomi mot 
den senaste tidens kraftiga prisuppgångar. Den ekonomiska situation som 
har uppstått har bidragit till att många hushåll har fått kraftigt höjda 
utgifter. Särskilt har priserna för livsmedel och el ökat. Bostadsbidraget är 
en träffsäker förmån för att nå hushåll med svag ekonomi och för att ge 

ekonomiskt utsatta barnfamiljer extra resurser. Tilläggsbidraget infördes 
även periodvis under 2020 och 2021 för att motverka vissa ekonomiskt, 
negativa effekter av covid 19-pandemin. 
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Individ- och familjenämnden beslutade i september 2022 att 
tilläggsbidraget (perioden juli – december 2022) inte skulle räknas med 
som inkomst vid utredning om rätt till inkomst. Detta för att öka 
möjligheten för barnfamiljer att klara de allt högre kostnaderna för bl.a. 
livsmedel och el. 

Bostadsbidrag är en inkomstprövad socialförsäkringsförmån. De 
barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag kommer automatiskt att vara 
berättigade till tilläggsbidraget, vilket är 25 % av beviljat bostadsbidrag 
och maximalt 1325 kr/ månad. Tilläggsbidraget är skattefritt och kan 
därmed ge en reell höjning av den disponibla inkomsten för berörda 
barnfamiljer.  

Barnfamiljer inom försörjningsstöd är en grupp som normalt är 
berättigad till bostadsbidrag, då deras inkomst är låg.  

I utredning om rätt till försörjningsstöd ska alla hushållets inkomster 
beaktas, som t.ex. tilläggsbidraget. En sökandes egna inkomster, minskar 
behovet av försörjningsstöd med samma summa.  Detta innebär att de 
barnfamiljer som beviljas försörjningsstöd inte tar del av 
inkomsthöjningen av tilläggsbidraget. Grundtanken med försörjningsstöd 
är att biståndet skall täcka hushållets ekonomiska behov, så att föräldrar 
och barn tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Försörjningsstöd består (i de 
flesta fall) av två delar: riksnorm samt övriga, godkända och nödvändiga 
utgifter (t.ex. skälig kostnad för hyra, el, hemförsäkring mm.). 

Riksnorm är en av regeringen fast, bestämd summa som ska täcka skäliga 
kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, 

hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. För 2023 har riksnorm 
räknats upp med 8,6 % mot föregående år, vilket är en väsentlig höjning 
mot tidigare år. För 2022 var höjningen 1,6 % och för 2021 var höjningen 
0,3 %.  

För december 2022 beslutade nämnden att bevilja riksnorm med 2023 
års nivå. 

För en del barnfamiljer kan tilläggsbidragets inkomstökning innebära att 
de inte längre är berättigade till försörjningsstöd, medan andra familjer 
fortsatt har inkomst som berättigar till ekonomiskt bistånd. Att som 
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barnfamilj leva på inkomst i nivå med, eller strax över biståndsgräns är en 
ekonomiskt ansträngd livssituation och speciellt för familjer med 
långvariga biståndsbehov. 
 
Med tanke på kostnadsökningarna i samhället under 2022 och som 
förväntas bestå under 2023, riskerar de mest ekonomiskt utsatta 
barnfamiljerna fortsatt att hamna i en situation, där de kan ha svårt att 
tillgodose sitt behov av mat, el och hyra.  
 
I Umeå kommun har det i snitt beviljats försörjningsstöd till 306 
barnfamiljer varje månad under 2022. Antalet barnfamiljer för 2023 
uppskattas kunna vara i likartad storlek. 

Nämndens beslutsordning  
Yrkanden 
Liv Zetterberg (V), Birgitta Nordvall (KD), Igor Hell (M), Hanna Lundin 
Jernberg (L) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

Beslutsgång 
Nämnden enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
Presentation IFN 2023-01-25 

Beredningsansvariga 
Rebecca Andersson, TF enhetschef försörjningsstöd 

Beslutet ska skickas till 
Försörjningsstöd  
Rebecca Andersson  
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§ 9 
 
Diarienr: IFN-2023/00017 

Information om sekretesslagstiftning för 
socialnämnder 
 

Beslut  
Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  
 

Ärendebeskrivning  
Maria Sydlén, kommunjurist, informerar om sekretesslagstiftning och 
tystnadsplikt för socialnämnder.  
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§ 10 
 
Diarienr: IFN-2023/00017 

Återkoppling från kurser och konferenser 
 

Ärendebeskrivning  
De ledamöter och ersättare som deltagit på kommunens gemensamma 
introduktionsdag för förtroendevalda berättar om erfarenheter från dagen.  
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§ 11 
 
Diarienr: IFN-2023/00017 

Socialdirektören informerar 
 

Ärendebeskrivning  
Socialdirektör Karolina Lundqvist informerar nämnden om aktuella 
händelser i verksamheterna enligt nedan:  
 
Kompetensförsörjningskrisen  
Arbetet med att rekrytera och behålla medarbetare räcker för tillfället inte 
till. Behoven ökar och just nu är läget mest kritiskt inom personlig 
assistans.  
 
Den största delen av verksamheterna som bedrivs inom individ- och 
familjenämndens verksamhetsområde är lagstadgade. En omfallsplanering 
påbörjas för vilka grupper som måste prioriteras om inte hela uppdraget 
kan klaras. 
 
 
  



Sida 22 av 27 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Individ- och familjenämnden 2023-01-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 12 
 
Diarienr: IFN-2023/00017 

Bilden av socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning  
Maria Hedin, kommunikatör, informerar om planen för uppsökande arbete 
i syfte att öka allmänhetens kunskap om socialtjänsten.  
 
Mediaanalys är gjord, och arbetet går vidare kring undersökning av hur 
socialtjänsten uppfattas. Under våren kommer kampanjer startas där 
syftet är att öka kunskapen om socialtjänstens uppdrag, 
varumärkesbyggande och att synliggöra verksamheter externt och internt.  
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§ 13 
 
Diarienr: IFN-2023/00016 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 
2023 

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 
Delegationsbeslut vecka 51 - Delegationsbeslut socialdirektören 2022 - 
Beslut om tillförordnad biträdande verksamhetschef för 
myndighetsutövning (IFN-2022/00004) 
 
Delegationsbeslut vecka 2 - Delegationsbeslut socialdirektören 2023 - 
Beslut om tillförordnad biträdande verksamhetschef för 
myndighetsutövning (IFN-2023/00010) 
 
 
Övriga beslut 
Delegerade beslut för perioden 2022-12-01 t o m 2022-12-31 inom 
lagområdena SoL, LSS, LVU, LVM och övrig lagstiftning anmäls i enlighet 
med nämndens beslut 2020-11-18. 
 

Anmälningsärenden 
Dom från Förvaltningsrätten i Umeå mål 1464-22 (IFN-2021/00169)  
 
Dom från Förvaltningsrätten i Umeå mål 1157-22 (IFN-2021/00258) 
 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 187 (IFN-2022/00001) 
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Redovisning personliga ombud 2022 (IFN-2022/00015) 
 
Samråd vård och omsorg 2022 - Protokoll Länssamverkansgruppen 2022-
11-25 (IFN-2022/00038) 
 
Dom från Förvaltningsrätten i Umeå mål 1708-22 (IFN-2022/00052) 
 
Dom från Förvaltningsrätten i Umeå mål 1382-2 (IFN-2022/00054) 
 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 199 - Revidering av reglemente 
2023 - 2026 för individ- och familjenämnden (IFN-2022/00068) 
Reglemente för kommunens styrelse och nämnder 2022-11-28 (IFN-
2022/00068) 
 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott § 336 
Utvecklingsanslag för digitalisering och digitaliseringsreserv 2023 - Beslut 
med avslag (IFN-2022/00151) 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal Quicksearch Sweden AB - vård- och 
omsorgskollen (IFN-2022/00284) 
 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 224 - Representation i Samråd vård 
och omsorg för mandatperioden 2023-2026 (IFN-2022/00299) 
 
Beslut från Länsstyrelsen i Västerbotten 851-8870-2022 - Anvisning till 
kommuner i Västerbottens län 851-8870-2022 - Beslut om fördelning av 
anvisningar år 2023 till kommuner i Västerbottens län (IFN-2022/00302) 
 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner - 
Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023 
SKR2022/00756 (IFN-2022/00308) 
 
Avtal-Region Västerbotten-Alkohol- och drogmottagningen (IFN-
2023/00051) 
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Protokollsutdrag kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott § 400 
Utvecklingsanslag social hållbarhet 2023 (IFN-2022/00153-9) 
 

Sekretessärenden 
Delegationsbeslut IFN-2023/00011-1 
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§ 22 
 
Diarienr: IFN-2022/00076 

Rapport – Långsiktigt hållbar arbetsmiljö 
Myndighetsutövning 

Beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner Feelgoods redovisning av 
rapporten för ett långsiktigt hållbart arbetsmiljöarbete för 
Utredningsenheten och Placeringsgruppen inom Myndighetsutövning. 
 
Individ- och familjenämnden beslutar att arbetet ska återrapporteras till 
nämnden.  

Ärendebeskrivning 
Individ-och familjenämnden har uppdragit till förvaltningen att tillsammans 
med skyddskommitté/FSG anlita den externa företagshälsovården 
och/eller annat externt stöd för fortsatt arbetsmiljöarbete inom IFO Barn 
och Unga. I det arbetsmiljöarbetet ska parterna förutom att se över hur en 
långsiktigt hållbar arbetsmiljö kan uppnås samt särskilt se över om personal 
upplever bristande öppenhet på arbetsplatserna, användandet av 
misskötsamhetsprocessen, medarbetarnas behov av ett nära ledarskap 
samt systematisk uppföljning av varför medarbetare slutar. 
 
Feelgood har i samspel med medarbetare och chefer tagit fram 
åtgärdsförslag för att uppnå en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för chefer 
och medarbetare. Arbetet har särskilt belyst frågeställningarna behovet av 
närvarande ledarskap, upplevelse av bristande öppenhet och hur brister i 
anställningen hanteras samt uppföljning av varför medarbetare slutar. 
 

Beslutsordning 
Nämnden enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag 
med tillägg av att arbetet ska återrapporteras till nämnden.  
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Beslutsunderlag 
Rapport Långsiktigt hållbar arbetsmiljö 

Beredningsansvariga 
Mona Kårebrand Åberg 

Beslutet ska skickas till 
Karolina Lundqvist 
Ulrika Gustafsson 
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