
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-12-01 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Torsdagen den 1 december 2022 kl. 08:30 

Plats: KS mötesrum 

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

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Hanna Lundin Jernberg (L), torsdag 1 december kl. 11.00 
  

 

 

Sekreterare:        §§ 237-253 

 Tilda Molin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren (S) 

 

Justerare:      

 Hanna Lundin Jernberg (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 2 av 24 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2022-12-01 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-12-01 

 

Anslaget har satts upp: 2022-12-02 

 

Anslaget tas ner: 2022-12-26 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A, Umeå 

 

Underskrift:   
 Tilda Molin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Magnus Lindqvist (S)  

Johanna Hopstadius (S)  

Pär Berglund (S) 

Greger Knutsson (M) 

Linda Lotare (V) 

Andreas Sellstedt (V) 

Veronica Edén (C) 

Ahmed Hersi (MP) 

Pranav Nair (MP) 

 

 

Tjänstepersoner 

Karolina Lundqvist, socialdirektör  

Ulrika Gustafsson, kvalitetschef 

Annette Forsberg, verksamhetschef IFO barn unga § 1-5 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef myndighetsutövning  

Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg  

Yvonne Claesson, registrator § 1-5 

Carola Knutsdotter, nämndsekreterare IFO-utskottet  

Simon Blomberg, ekonomichef  

Sara Bäckmark, HR-chef  
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§ 237 
 

Diarienr:  

Välkommen till individ- och familjenämnden 
 

Ärendebeskrivning  

Ordförande Andreas Lundgren (S) hälsar välkommen till individ- och 

familjenämndens nya mandatperiod. Alla ledamöter presenterar sig.  
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§ 238 
 

Diarienr:  

Godkännande av dagordning 
 

Beslut  

Individ- och familjenämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.  

 

Ärendebeskrivning  

Eventuella förändringar i föredragningslistan noteras.  
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§ 239 
 

Diarienr:  

Anmälan av jäv 
 

Beslut  

Ingen ledamot anmäler jäv.  

 

Ärendebeskrivning 

En jävig person får varken delta i handläggningen eller beslutet av ett 

ärende.  
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§ 240 
 

Diarienr:  

Val av ständig justerare 

Beslut  

Hanna Lundin Jernberg, vice ordförande (L), utses till ständig justerare.  

 

Ärendebeskrivning  

En ständig justerare utses för hela mandatperioden 2022-2026.  
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§ 241 
 

Diarienr: IFN-2022/00013 

Information från förvaltningen och nämndkansliet 
 

Ärendebeskrivning  

Karolina Lundqvist, socialdirektör informerar och hälsar välkommen till 

nämnden. Verksamhetschefer och nämndkansliets personal presenterar 

sig.  
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§ 242 

 

Diarienr: IFN-2022/00264 

Val av ledamöter till individ- och familjenämndens 

arbetsutskott 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser följande personer till ordinarie 

ledamöter i arbetsutskottet:  

 

Andreas Lundgren (S) 

Hanna Lundin Jernberg (L)  

Gisela Lindmark Eriksson (S) 

Igor Hell (M) 

Liv Zetterberg (V) 

 

Andreas Lundgren (S) utses till ordförande och Hanna Lundin Jernberg (L) 

utses till vice ordförande.  

 

Individ- och familjenämnden utser följande personer till ersättare i 

arbetsutskottet:  

 

Mehrana Bassami (S) 

Bo Johansson (S) 

Alireza Mosahafi (M) 

Birgitta Nordvall (KD) 

Andreas Sellstedt (V) 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden utser fem ordinarie ledamöter och fem 

ersättare samt ordförande och vice ordförande.  

Beslutet ska skickas till 
Lönesupport 

Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare 
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§ 243 

 

Diarienr: IFN-2022/00265 

Arbetsordning för individ- och familjenämndens 

arbetsutskott 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fastställer Arbetsordning för individ- och 

familjenämndens arbetsutskott 2022-12-01.   

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i Reglemente för Umeå kommuns styrelser och  

Nämnder, som fastställdes 2022-06-20, uppdragit följande till nämnderna:  
 
De nämnder som har utskott ska fastställa arbetsordning som tydliggör vilka 
frågor som ska hanteras i utskottet, hur utskottets arbete ska bedrivas samt 
delegation från nämnd till utskottet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsordning för individ- och familjenämndens arbetsutskott 2022-12-01.   

Beredningsansvariga 

Tilda Molin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ledamöter och ersättare i individ- och familjenämnden 
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§ 244 
 

Diarienr: IFN-2022/00266 

Val av ledamöter till individ- och familjenämndens 

IFO-utskott 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser följande personer till ordinarie 

ledamöter i IFO-utskottet:  

 

Andreas Lundgren (S) 

Hanna Lundin Jernberg (L) 

Marikk Henriksson (S) 

Igor Hell (M) 

Linda Lotare (V) 

 

Andreas Lundgren (S) utses till ordförande och Hanna Lundin Jernberg (L) 

utses till vice ordförande i individ- och familjenämndens IFO-utskott.  

 

Individ- och familjenämnden utser följande personer till ersättare i IFO-

utskottet:  

 

Leif Berglund (S) 

Mehrana Bassami (S) 

Alireza Mosahafi (M) 

Birgitta Nordvall (KD) 

Liv Zetterberg (V) 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden ska utse fem ordinarie ledamöter och fem 

ersättare i IFO-utskottet samt ordförande och vice ordförande. 

Beslutet ska skickas till 
Lönesupport  
Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare 
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§ 245 

 

Diarienr: IFN-2022/00267 

Arbetsordning för individ- och familjenämndens 

IFO-utskott 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fastställer Arbetsordning för individ- och 

familjenämndens IFO-utskott 2022-12-01.   

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i Reglemente för Umeå kommuns styrelser och  

Nämnder, som fastställdes 2022-06-20, uppdragit följande till nämnderna:  
 
De nämnder som har utskott ska fastställa arbetsordning som tydliggör vilka 
frågor som ska hanteras i utskottet, hur utskottets arbete ska bedrivas samt 
delegation från nämnd till utskottet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsordning för individ- och familjenämndens IFO-utskott 2022-12-01. 

Beredningsansvariga 

Carola Knutsdotter, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Carola Knutsdotter 
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§ 246 
 

Diarienr: IFN-2022/00268 

Semesterlista för individ-och familjenämndens IFO-

utskott 

Beslut 

IFO-utskottets sommarperiod delas in i två perioder där period 1 är vecka 

27-28 och period 2 är vecka 29-30.  

 

Under varje period deltar fem ledamöter där inriktningen är att 

fördelningen utgår från utskottets politiska sammansättning.  

 

Fördelningen av ledamöter avgörs under nästa IFO-utskott.  

Ärendebeskrivning 

IFO utskottet fastställer en sommarplanering för att säkerställa att det 

finns tillräckligt många ledamöter i tjänst under sommaren 2023.  

 

Beredningsansvariga 

Carola Knutsdotter, nämndsekreterare 

 

Beslutet ska skickas till 
Ledamöter och ersättare i IFO-utskottet 

Carola Knutsdotter   
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§ 247 
 

Diarienr: IFN-2022/00269 

Särskilt förordnade ledamöter för beslut enligt LVU 

och 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.  
 
Andreas Lundgren (S) 
Hanna Lundin Jernberg (L)  
Marikk Henriksson (S) 
Igor Hell (M) 
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) 
Marikk Henriksson (S) 
Igor Hell (M) 
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)  
Marikk Henriksson (S) 
Igor Hell (M) 
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)  
Marikk Henriksson (S) 
Igor Hell (M) 
Linda Lotare(V) 
 
Förordnande och delegation gäller från och med 1 december 2022 och 
upphör vid mandatperiodens slut, dvs 2026-11-30. 
 
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 2020-03-02 upphävs och ersätts 
genom detta beslut från och med 1 december 2022.  
 
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att ändra 
hänvisningen i delegationsordningen för aktuella beslut, från 2022-03-23 § 
till 2022-12-01 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  

 Marikk Henriksson (S) ersättare i individ- och familjenämnden  

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

 Linda Lotare (V) ersättare ledamot i individ- och familjenämnden  
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Förordnande och delegation föreslås gälla från och med 2022-12-01 och att 
upphöra vid mandatperiodens slut, dvs 2026-11-30. 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 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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§ 248 
 

Diarienr: IFN-2022/00270 

Val av ledamöter till funktionshinderrådet 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Andreas Lundgren (S) till ordinarie 

ledamot och Hanna Lundin Jernberg (L) till ersättare i Umeå kommuns 

funktionshinderråd.  

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden behöver utse en ordinarie ledamot och en 

ersättare i Umeå kommuns funktionshinderråd.  

 

Beslutsordning  

Yrkanden 

Gisela Lindmark Eriksson (S) föreslår Andreas Lundgren som ordinarie 

ledamot och Hanna Lundin Jernberg (L) som ersättare.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden bifaller Lindmark Erikssons (S) förslag.  

 

Beslutet ska skickas till 
Funktionshinderrådet   
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§ 249 
 

Diarienr: IFN-2022/00271 

Val av adjungerade ledamöter till Umeå 

stadsmissions styrelse 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Bo Johansson (S) och Hanna Lundin 

Jernberg (L) till adjungerade ledamöter i Umeå stadsmissions styrelse.  

Ärendebeskrivning 

Två representanter från individ- och familjenämnden väljs till adjungerade 

ledamöter i Umeå stadsmissions styrelse 

 

Beslutsordning  

Yrkanden 

Gisela Lindmark Eriksson (S) föreslår Bo Johansson och Hanna Lundin 

Jernberg (L) till adjungerade ledamöter i Umeå stadsmissions styrelse.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden bifaller Lindmark Erikssons (S) förslag.  

 

Beslutet ska skickas till 
Umeå stadsmission 
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§ 250 
 

Diarienr: IFN-2022/00272 

Val av ledamöter till UmeBrå 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Andreas Lundgren (S) till ordinarie 

ledamot och Hanna Lundin Jernberg till ersättare i styrgruppen för Brotts- 

och drogförebyggande rådet i Umeå, UmeBrå.  

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden behöver välja en ordinarie ledamot och en 

ersättare till styrgruppen Umeå kommuns lokala brotts- och 

drogförebyggande råd, UmeBrå. 

 

Beslutsordning 

Yrkanden  

Gisela Lindmark Eriksson (S) föreslår Andreas Lundgren (S) till ordinarie 

ledamot och Hanna Lundin Jernberg till ersättare i styrgruppen för Brotts- 

och drogförebyggande rådet i Umeå, UmeBrå. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden bifaller Lindmark Erikssons (S) förslag.  

 

Beslutet ska skickas till 
UmeBrå 
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§ 251 
 

Diarienr: IFN-2022/00273 

Öppna sammanträden- individ- och 

familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämndens sammanträden ska vara öppna för  
allmänheten förutom de delar som omfattas av sekretess eller andra  
känsliga uppgifter. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i Reglemente för Umeå kommuns styrelser och  
nämnder som fastställdes på kommunfullmäktiges sammanträde den 26  
november 2018 delegerat följande till nämnden att besluta om: ”Nämnden 
beslutar om huruvida sammanträden i nämnden ska vara öppna för  
allmänheten”. 
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§ 252 
 

Diarienr: IFN-2022/00011 

Utbildningsplan för nämndens ledamöter  

Beslut 

Individ- och familjenämnden fastställer utbildningsplan för nämnden.  

 

Samtliga ledamöter och ersättare i individ- och familjenämnden får delta 

på utbildningsdagarna. Arvode och förlorad arbetsinkomst utgår.  

Ärendebeskrivning 

Följande utbildningar är planerade för individ- och familjenämndens 

ledamöter och ersättare:  

 

19 januari: Introduktionsutbildning för alla kommunpolitiker.  

 

9-10 februari: Föreläsare Ulrika Ekebro om att arbeta i en socialnämnd 

samt fördjupning i Barnkonventionen 

 

17 februari: Utbildning för ledamöter och ersättare i IFO-utskottet 

 

2-3 mars: Fördjupning i verksamheterna   

 

15 maj: Studiebesöksdag 

 

Beredningsansvariga 

Tilda Molin, nämndsekreterare 

 

Beslutet ska skickas till 
Ledamöter och ersättare i individ- och familjenämnden 
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§ 253 
 

Diarienr:  

Övriga frågor 
 

Ärendebeskrivning  

Ärendet utgår. Inga övriga frågor är anmälda.  
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