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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Rita Poromaa (S) 

Greger Knutsson (M)  

Alireza Mosahafi (M) 

Liv Zetterberg (V) )§§275-276, 278-279, 281-297 

Felix Matthes Bockel (MP) 

 

Tjänstepersoner 

Karolina Lundqvist, socialdirektör  

Ulrica Gustafsson, ledningskoordinator/chef processtöd och 

kommunikation 

Anna Karlander, chef enheten för stöd och utveckling §275- 287 

Ida Arvidsson, t.f. ekonomichef §275- 287 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef  

Annette Forsberg, verksamhetschef  

Malin Björkman, verksamhetschef §275- 287 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef  

Ann Vidmark, kommunikatör §§275-289 

Anna Cederlund, bitr. verksamhetschef §275- 287 

Ida-Maria Hallberg, Fritidskonsulent §286 

Klas Hjelm, HR-strateg, §283 

Margareta Åström, planeringssekreterare §280 
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§ 275 
 

Diarienr:  

Godkännande av dagordning 

Beslut  

Individ- och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning med 

följande tillägg:  

- Punkten ”Information från förvaltningen” läggs in sist bland 

sekretessärenden.  

 

Igor Hell (M) har anmält två övriga frågor:  

1. Finns mer information om narkotikabeslag på Hamnmagasinet?  

2. Finns mer information om häktade misstänkta för bedrägeri inom 

assistansen?  

 

Liv Zetterberg (V) har anmält en övrig fråga.  

1. Kommer individ- och familjenämnden erbjudas att yttra sig i fråga 

om Hamnmagasinet?  

 

Individ- och familjenämnden beslutar att övriga frågor besvaras under 

punkten ”Socialdirektörens information”.  

Ärendebeskrivning  

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. 
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§ 276 
 

Anmälan av jäv 

Beslut 

Nämnden noterar att Linda Lotare (V) är jävig under punkt 3 

”Uppdragsplan och budget” samt under punkt 6 ”Lokalförsörjningsplan”.  

 

Nämnden noterar att Andreas Lundgren (S) och Gunnel Lagerkvist (C) är 

jäviga under punkt 21 ”Anmälan av ordförandebeslut”.  

Ärendebeskrivning 

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

vid nämndens behandling av ärendet. 
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§ 277 
 

Diarienr: IFN-2021/00001 

Uppdragsplan och budget 2022 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fastställer uppdragsplan och budget för 2021 

med nämndens tillägg.  

 

Reservation  

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

 

Jäv 

Linda Lotare (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens uppdragsplan beskriver nämndens budget, 

arbete och fokus för året inklusive uppdrag till verksamheten. 

Uppdragsplanen innehåller också kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd. 

Styrkortet samlar de mått och aktiviteter som nämnden särskilt följer 

under året. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att ärendet går utan eget yttrande till nämnd.  

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar:  

”I syfte att likställa våra resultatmått och text med Gymnasienämnden 

kring vårt fördjupade arbete kring försörjningsstödsprocessen så yrkar 

Socialdemokraterna: 

1. Att resultatmåtten ”andelen personer i långvarigt försörjningsstöd 

ska minska” och ”fler personer med försörjningsstöd ska tidigt 

erbjudas arbetsmarknadsinsatser” slås ihop till ett resultatmått som 

lyder ”Antalet personer och antalet månader i försörjningsstöd skall 

minska” 
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2. Att under stycket ”samverkan för att nå självförsörjning” ersätta 

begreppet ”självförsörjning” med uttrycket ”egen försörjning” i 

rubriken och i stycket. 

3. Att under resultatmåttet ”fler personer med funktionsvariationer 

ska erbjudas samordnade insatser” ersätta ordet 

”funktionsvariationer” med ordet ”funktionsnedsättning”.”  

 

Andreas Sellstedt (V) yrkar:  

 

1. Att ge individ- och familjenämndens förvaltning i uppdrag för 2022 

att utöka antalet studietimmar på betald arbetstid från 8 till 20 

timmar per vecka för tillsvidareanställd personal i 

funktionshinderomsorgen vid studier till undersköterska eller 

likvärdigt. 

 

2. Att ge individ- och familjenämndens förvaltning i uppdrag för 2022 

att införa rätt till heltid för den kommunala personliga assistansen. 

 

3. Att ge individ- och familjenämndens förvaltning i uppdrag för 2022 

att införa hyresgaranti för våldsutsatta kvinnor. 

 

4. Att individ- och familjenämnden söker tilläggsanslag från 

Kommunstyrelsen så att nämndens behov för index, tillväxt samt 

behov utöver tillväxt för 2022 finansieras fullt ut. 

 

Alice Nikmanesh (MP) yrkar:  

 

”Miljöpartiet yrkar att i stycket rörande rekrytering av familjehem tillägga: 

 

1. Arbetet med att rekrytera familjehem med särskilda kulturella-, 

etniska- och HBTQ-profiler och kompetenser fortsätter.” 

 

Birgitta Nordvall (KD), Andreas Sellstedt (V), Alice Nikmanesh (MP), Gunnel 

Lagerkvist (C) och Igor Hell (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag 

samt Andreas Lundgrens (S) yrkanden.  
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Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till Alice Nikmanesh (MP) yrkande och 

avslag på samtliga Andreas Sellstedts (V) yrkanden.  

 

Igor Hell (M) och Gunnel Lagerkvist (C) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar 

avslag på Andreas Sellstedts (V) yrkanden.  

 

Propositionsordning 

Ordförande frågar om nämnden ställer sig bakom uppdragsplan och budget 

för 2022 och finner att det godkänns.  

 

Ordförande Andreas Lundgren (S) frågar därefter om de egna yrkandena 1-

3 kan godkännas och finner att det bifalls.  

 

Ordförande frågar om Alice Nikmaneshs (MP) tilläggsyrkande ska bifallas 

eller avslås och finner att det bifalls.  

 

Ordförande frågar om Andreas Sellstedts (V) yrkanden 1-4 ska bifallas eller 

avslås och finner att de avslås.  

 

Reservation 

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

Beslutsunderlag 

Uppdragsplan och budget 2022 

Styrkort 2022 

Beredningsansvariga 

Karolina Lundqvist, socialdirektör 

Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling 

Ida Arvidsson, tf ekonomichef 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen   
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§ 278 
 

Diarienr: IFN-2021/00001 

Internkontrollplan 2022 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fastställer kontrollområden, riskanalys och 

internkontroll för 2022.   

Ärendebeskrivning 

Individ-och familjenämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan. 

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.  

 

Ett antal kontrollområden för den interna kontrollen har i samråd med 

nämnden identifierats och riskbedömts under året. Förslag på åtgärder för 

att förebygga, upptäcka och korrigera risker har utifrån detta arbetats fram 

av förvaltningen i förslaget till internkontrollplan för 2022. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att inte lämna något yttrande inför nämnden och 

att uppdra till förvaltningen att tydliggöra vilka förändringar som skett i 

internkontrollplanen.  

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

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

internkontrollplanen.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Andreas Lundgren (S) finner att nämnden fastställer 

internkontrollplan för 2022.  

Beslutsunderlag  

Internkontrollplan 2022 
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Beredningsansvariga 

Ulla Andersson, planeringssekreterare 

Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling  

Beslutet ska skickas till 
Stöd och omsorgsförvaltningen 

Enheten för stöd och utveckling  
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§ 279 
 

Diarienr: IFN-2021/00003 

Ekonomirapport t o m oktober 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten. 

Ärendebeskrivning 

 

Sammanfattning 

Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+21,3 mnkr) förklaras 

av funktionshinderomsorg (+33,2 mnkr), gemensamma kostnader (+20,7 

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

samt individ- och familjeomsorg (-23,0 mnkr). Individ- och 

familjenämndens nettokostnader (1164,4 mnkr) har ökat med 3,3 % (37,6 

mnkr) i jämförelse med 2020. För att ha en budget i balans kunde 

nettokostnaderna öka med 5,2 % (58,9 mnkr) vilket innebär en positiv 

budgetavvikelse på +21,3 mnkr. Att nettokostnaderna inte ökat mer mellan 

åren beror främst på funktionshinderomsorgen och hemtjänsten. Inom 

hemtjänst beror skillnaden på att antalet hemtjänsttimmar minskat mellan 

åren med 18,4 %. 

 

Till och med oktober var det bokfört 19,4 mnkr som merkostnader till följd 

av pandemin. Av detta var 5,3 mnkr på grund av inköp av skyddsutrustning 

och 14,1 mnkr på grund av ökade personalkostnader. 

 

Kostnaderna för sjuklöner har däremot minskat med ca 1,9 mnkr i 

jämförelse med samma period 2020. För perioden januari-oktober erhöll 

nämnden 4,6 mnkr för sjuklönekostnaderna. September var sista månaden 

det beviljades bidrag för sjuklönekostnaderna. 

 

Förutom det har nämnden även erhållit 10,7 mnkr i intäkter för övriga 

merkostnader. Det är ett statsbidrag som avsåg de merkostnader som 

verksamheterna hade under 2020 men där intäkten utbetalades först 
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under mars och juli 2021. Det innebär att till och med oktober påverkas 

nämndens ekonomi negativt med ca 2,2 mnkr med anledning av pandemin. 

 

Gemensamma kostnader 

Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på 

+20,7 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på kvarstående volymmedel för 

LSS-boenden (+11,2 mnkr), vakanser med pågående rekryteringar (+6,1 

mnkr) samt lägre kostnader under perioden för bland annat utbildning, 

rehabilitering och övriga driftskostnader (+3,2 mnkr).  

 

Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för 

perioden till 108,2 tkr. Det avser två beslut om kontaktperson LSS, ett 

beslut om kontaktperson SoL och ett beslut om ledsagarservice LSS. 

 

Kostnaden för politisk verksamhet uppvisar för perioden ett mindre 

underskott på -100 tkr.  

 

Funktionshinderomsorg 

Funktionshinderomsorgens överskott (+33,2 mnkr) beror i stort sett på alla 

verksamheter och på grund av pandemin då verksamhetsområdet haft 

nedstängda verksamheter och för att uppstart/utökning av verksamheter 

inte kunnat ske i den omfattning som varit möjligt enligt budget. 

Överskottet beror också på effekterna av förändrade arbetssätt och större 

fokus på uppföljning, bemanningsplanering och samplanering enligt 

tidigare beslutade resursprioriteringar. 

 

De verksamheter som har störst överskott är hemtjänst, LSS-boende, daglig 

verksamhet, ledning samt övriga insatser och administration. 

• Hemtjänst +19,5 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet 
beviljade timmar varit 71 % av budget och i jämförelse med samma 
period 2020 har antalet beviljade timmar minskat med 18,4 %. 
Detta beror i huvudsak 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 
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berättigade till assistans utifrån förändring i lagstiftning och på 
grund av pandemin.  
 

• LSS-boende +12,5 mnkr. Överskottet beror på arbetet med 
bemanningsplanering och bättre nyttjande av resurstid samt 
samplanering mellan boendena. Det har också varit ett lägre 
vikariebehov delar av året då personal från daglig verksamhet 
arbetat inom boende då daglig verksamhet varit stängd. I det fall 
det funnits tomma platser på boendena har även bemanningen 
kunnat anpassats. 
 

• Inom daglig verksamheten +6,7 mnkr beror överskottet till stora 
delar på det budgettillskott som verksamheten fick från och med 
2020 men på grund av pandemin och på grund av brist på lokaler 
har verksamheten inte kunnat utökas i samma omfattning. Däremot 
har den tidigare utvecklingen med ökat överskott dämpats något då 
verksamheten nu börjat kommit i gång med utökningen. 
 

• Övriga insatser +6,2 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för 
ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner vilket troligtvis 
är en effekt av pandemin. 
 

• Administration/ledning +5,4 mnkr. Överskottet beror främst på 
vakanser och pågående rekryteringar. 

Som tidigare år är funktionshinderomsorgens största ekonomiska utmaning 

personlig assistans LSS. Till och med oktober är det ett underskott på -19,4 

mnkr vilket beror på ett mycket större behov av insatsen än budget. Både 

antalet individer (107 %) och antalet beviljade timmar (143 %) är större än 

budget. Arbete pågår med uppföljning av utförda och beviljade insatser 

och framtagande av nya rutiner kring redovisning och utbetalning av 

assistansersättningen.  

 

Individ- och familjeomsorg 

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-23,0 mnkr) beror 

framför allt på barn- och ungdomsvården (-29,2 mnkr) där behov av 

konsultstödda familjehem (-24,4 mnkr) och av extern institutionsvård (-

23,2 mnkr) är fortsatt mycket större än budget. Vid jämförelse med samma 

period 2020 har antalet familjehemsplaceringar ökat med 11,4 % och 

antalet institutionsplaceringar ökat med 6,6 %. Samtidigt finns det 
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överskott för traditionella familjehem (+9,3 mnkr) och för öppenvård (+7,9 

mnkr) som tillsammans dämpar det totala underskottet för barn- och 

ungdomsvården. Arbete pågår med tidiga insatser, hemmaplanslösningar 

och regelbundna uppföljningar av alla placeringar.  

 

Inom vuxna missbruksvården beror underskottet (-5,5 mnkr) bland annat 

på att kostnaderna för extern öppeninsats med boende och extern 

öppenvård har ökat. I jämförelse med samma period 2020 har kostnaderna 

ökat med 37,4 %, respektive 34,4%. Anledning till ökningen är att intern 

tolvstegsbehandling behövt minska antalet deltagare på grund av 

pandemin och restriktionerna och att det varit fler avbokningar på grund av 

sjukdom vilket inneburit att behovet av extern behandling ökat. Förutom 

det har kostnaderna för HVB-placeringar också ökat med nästan 39 % i 

jämförelse med samma period 2020. 

 

Ensamkommande barn 

Underskottet inom verksamheten för ensamkommande barn (-4,3 mnkr) 

beror i huvudsak på högre kostnader än budget. Det handlar om fler 

externa placeringar, högre bemanning i verksamheten och högre kostnader 

för städ och lokaler än vad budgeten tillåter. Intäkterna är också lägre än 

budget för 2021 vilket till största del beror på att det kommit färre 

ungdomar än prognostiserat men även på grund av att det tidigare 

beslutats om svenskt medborgarskap och skett familjeåterföreningar samt 

åldersuppskrivningar. Detta innebär att ersättningen upphör i samma 

stund som beslutet är taget. 

 

Försörjningsstöd 

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

antalet hushåll med behov av försörjningsstöd är högre än budget och det 

handlar om i snitt ca 79 fler hushåll per månad. Vid jämförelse med 2020 

har däremot antalet hushåll minskat med 2,5 % medan utbetalt belopp 

ökat med 4,2 % och det har under året varit fler hushåll som har behov av 

mer långvarigt försörjningsstöd. Under året har det också varit hushåll som 

haft behov av kompletterande försörjningsstöd då arbetsinkomsten inte 

varit tillräcklig på grund av minskade antal arbetstimmar eller på grund av 

färre arbetstillfällen med anledning av pandemin. 
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Vid uppföljning av antalet hushåll så var det en viss ökning under juni men 

som sedan i juli minskade till tidigare månaders nivåer och i augusti 

minskade det ytterligare. I september var antalet hushåll lägst för året. 

Oktober ligger kvar i nivå med september månad. 

 

Årsprognos 

Årsprognosen är oförändrad och beräknad till +19,5 mnkr. I övrigt är det 

fortsatt svårt att bedöma prognos med anledning av pandemin och läget 

kring smittspridning och prognosen baseras som tidigare på 

överanställningar i verksamheterna, högre inköp av skyddsutrustning, 

tillfälligt nedstängda verksamheter, att uppstart/utökning av verksamheter 

försenats, erhållna ersättningar kopplat till pandemin samt utvecklingen 

inom barn- och ungdomsvården och vuxna missbruksvården. 

Nämndens beslutsordning 

Ordförande Andreas Lundgren (S) finner att nämnden bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport t o m oktober 

Beredningsansvariga 

Ida Arvidsson, Tillförordnad Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till  
Ida Arvidsson 

 

 

   
 

 

  



Sida 16 av 39 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2021-11-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 280 
 

Diarienr: IFN-2021/00007 

Lokalförsörjningsplan för individ- och 

familjenämnden 2022-2025 

Beslut 

Individ-och familjenämnden godkänner Lokalförsörjningsplan för Individ 

och familjenämnden 2022 – 2025. 

 

Jäv 

Linda Lotare (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har uppdraget att tillhandahålla lokaler och bostäder 

utifrån verksamhetens behov. Lokalförsörjningsplanen uttrycker nämndens 

behov för 2022 – 2025. 

Nämndens beslutsordning 

Ordförande Andreas Lundgren (S) finner att nämnden godkänner 

Lokalförsörjningsplan för individ- och familjenämnden 2022-2025.   

Beslutsunderlag 

Lokalförsörjningsplan 2022 - 2025 

Beredningsansvariga 

Margaretha J. Åström 

Beslutet ska skickas till 
Fastighet 
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§ 281 
 

Diarienr: IFN-2021/00028 

Individ- och familjenämndens delegationsordning 

2021 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens förslag till ny 

delegationsordning för individ- och familjenämnden. Den reviderade 

delegationsordningen gäller från och med 2021-12-01. 

Ärendebeskrivning 

Det nya förslaget innebär förslag till ny mening i inledande text, ett tillägg 

gällande delegat samt ett nytt beslut.  

 

Ändring av text: 

 

Rubrik 1.2 sidan 5 

Anledning till förändringen är att det tidigare inte tydligt framgått vem som 

är delegat för att avvisa eller avskriva ett ärende. 

 

Detta tas bort: 

Om inte annat anges omfattar delegationen både bifall och avslag samt i de 

fall det är aktuellt, upphörande av insatsen. 

 

Och ersätts av: 

Delegat har full beslutanderätt i tilldelat ärende om inte något annat 

särskilt framgår av delegationsordningen. Med full beslutanderätt avses 

bifall, avslag, avvisa, avskriva och ändra beslut. 

 

Förändring av delegater: 

Vid sällsynta tillfällen i akuta lägen kan det uppstå en situation att det finns 

privata familjehemsföretag som ej är upphandlade som erbjuder familjehem i 

Umeås omedelbara närhet. Ur ett barnperspektiv kan det då vara befogat att 

fatta ett beslut om placering utanför avtal. Eftersom biträdande 
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verksamhetschef och verksamhetschef inte tjänstgör kvällar och helger saknas 

det då delegerad beslutsfattare. 

Rubrik 3.1.2 sidan 15 

 

Beslut om tillfällig placering 

c. i konsulentstödda jourhem/familjehem utanför ramavtal, enligt 4 kap. 1 § 

SoL. Ett tillägg görs med delegaten chef i beredskap.  

 

Nya beslut: 

Ansökan till Skatteverket om skyddad folkbokföring kan göras för barn som 

vårdas enligt 2 § LVU (brister i hemförhållanden), se 14 § 4 st LVU, med syftet 

att skydda barnet mot båda eller den ena vårdnadshavaren eller mot en annan 

person när vårdnadshavarna inte vill eller förmår att skydda barnet.   

 

Rubrik 3.2 sidan 21 

Ansökan till Skatteverket om skyddad folkbokföring 30 § tredje stycket 

folkbokföringslagen, delegat IFO-utskottet.  

Individ- och familjenämndens delegationsordning 2021-06-23 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens 

förslag.  

Nämndens beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsens förslag 

och finner att det bifalls.  

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för individ- och familjenämnden. 

Beredningsansvariga 
Camilla Thunell, bitr. verksamhetschef myndighetsutövning  

Caroline Björnholt, socialt ansvarig samordnare 

Christina Halleröd, socialt ansvarig samordnare 

Lina Rolén Nordin, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Ledningsgrupp stöd och omsorg  
Enhetschefer myndighet  
Treserva support 
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§ 282 

 

Diarienr: IFN-2021/00172 

Yttrande över motion 22/2021 - Inför ett etiskt råd 

samt utbildning för omsorgspersonal om våld i nära 

relationer 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2021-06-23 

och föreslår att kommunfullmäktige anser motionens första att-sats 

besvarad och att kommunfullmäktige avslår motionens andra att-sats. 

 

Reservation  

Birgitta Nordvall (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut 

med följande motivering:  

 

”Pågående pandemi har belyst de etiska frågorna inom individ- och 
familjenämndens verksamhet vare sig det gäller ovaccinerad personal eller 
att personal upptäcker våld eller missbruk i hemmet. Det är därför 
beklagligt att yttrandet menar att det inte finns behov av ett etiskt råd och 
menar att befintliga strukturer är mer lämpliga.  
 
Kristdemokraterna menar att ett etiskt råd bör tillsättas för kommunen 
som helhet för stöd i komplicerade frågor, vilket kan ge tydlighet i beslut 
och ställningstagande. För personalen blir det tydligare vart man kan vända 
sig, istället för att själv avgöra om det är till personalfunktion eller 
kommunjurist som skrivs i yttrandet. Etik tillhör omsorgens 
kärnverksamhet och med tanke på den kompetensbrist som finns i 
verksamheterna kommer behovet av etisk vägledning att öka i frågor som 
ännu inte ställts.”  

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna yrkar i en motion till kommunfullmäktige att 

äldrenämnden och individ- och familjenämnden ges i uppdrag att utbilda 

hemtjänstpersonal och övrig vård och omsorgspersonal om våld i nära 

relation samt ge personalen verktyg för att kunna tolka signaler på våld 

samt hur de bör agera därefter. Vidare yrkas att det inrättas ett etiskt råd 
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dit medarbetare i Umeå kommun kan vända sig för vägledning vid etiskt 

komplicerade frågor som rör deras yrkesutövning och profession. 

Förvaltningen föreslår att äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 

2021-06-23. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Igor Hell (M) och Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall på första att-satsen och 

avslag på den andra att-satsen. 

 

Gisela Lindmark Eriksson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande frågar om arbetsutskottet avser besluta i enlighet med Igor 

Hell (M) och Andreas Sellstedts (V) yrkande eller i enlighet med 

tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Reservation 

Igor Hell (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till motionens båda att-satser.  

 

Andreas Sellstedt (V) och Igor Hell (M) yrkar bifall till motionens första att-

sats och avslag till motionens andra att-sats.  

 

Propositionsordning:  

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut:  

1. Tjänsteskrivelses förslag till beslut 

2. Bifall till motionens båda att-satser 

3. Bifall till motionens första att-sats och avslag till motionens andra 

att-sats. 
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Ordförande frågar i tur och ordning om nämnden avser besluta i enlighet 

med förslag 1, 2 eller 3 och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

förslag 1, tjänsteskrivelsens förslag till beslut.  

 

Reservation  

Birgitta Nordvall (KD)  

Beslutsunderlag 

Motion 22/2021 

Yttrande 2021-06-23 

Beredningsansvariga 

Moa Olsson, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 283 
 

Diarienr: IFN-2020/00280 

Översyn av visstidsanställningar inom 

funktionshinderomsorgen 

Beslut 

Individ och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma till 

nämnden med en uppföljning av arbetet i mars varje år.  

Ärendebeskrivning 

I förvaltningen pågår enligt uppdrag från individ och familjenämnden en 

översyn av visstidsanställningar inom nämndens verksamhetsområde med 

syfte att minska dessa. Översynen göras tillsammans med fackliga parter. 

 

Vid uppföljning av ärendet i december 2020 uppdrog nämnden till 

förvaltningen att återkomma med en presentation av målen och planen för 

det fortsatta arbetet med den partsgemensamma översynen. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att uppdra till förvaltningen att återkomma med 

en årlig uppföljning i mars varje år i detta ärende.  

Nämndens beslutsordning 

Ordförande finner att nämnden godkänner informationen och 

arbetsutskottets förslag på uppföljning.  

Beslutsunderlag 

Partsgemensamt arbete visstidsanställda 

Beredningsansvariga 

Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderområdet 

Klas Hjelm, personalstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Gustafsson 
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Malin Björkman 
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§ 284 
 

Diarienr: IFN-2021/00085 

Utvecklingsanslag social hållbarhet 

Beslut 

Individ och familjenämnden ansöker om medel ur kommunstyrelsens 

utvecklingsanslag för social hållbarhet: ”Fortsättning och utveckling av 

tidigare beviljade projekt kring ”Operativt förebyggande team” och ”Social 

insatsgrupp (SIG)”. 

Ärendebeskrivning 

I februari 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 det tidigare beviljade projektet kring Operativt 

förebyggande team och Social insatsgrupp (SIG).  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Igor Hell (M) och Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens 

förslag till beslut.  

 

Andreas Sellstedt (V) väljer att inte delta i beslutet för att återkomma med 

yttrande till nämnd.  

 

Propositionsordning 

Arbetsutskottet enas om att ställa sig bakom tjänsteskrivelsens förslag.  

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Hanna Lundin-Jernberg (L) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Andreas Sellstedt (V) yrkar på följande tillägg:  
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” Vänsterpartiet yrkar att i ansökan om medel ur utvecklingsanslag för 

social hållbarhet förtydliga skolans roll och kopplingen till skolans sociala 

och fostrande roll. 

 

Vänsterpartiet yrkar att i ansökan om medel ur utvecklingsanslag för social 

hållbarhet komplettera med metoder och uppföljning som är tydligare 

kopplat till samarbete och samordning med föräldrar, föreningsliv och 

barnen själva”.  

 

Propositionsordning  

Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut.  

 

Ordförande frågar därefter om nämnden avser bifalla eller avslå Andreas 

Sellstedts (V) tilläggsyrkande och finner att det avslås.  

 

Ordförande finner att tjänsteskrivelsens förslag godkänns och därmed är 

ansökan godkänd.   

Beslutsunderlag 

Ansökan utvecklingsanslag social hållbarhet  

Kriterier och beredningsprocess - Utvecklingsanslag Social hållbarhet 

Beredningsansvariga 

Anna Cederlund, biträdande verksamhetschef Individ och familjeomsorg 

Fredrik Strandgren, skolstrateg grundskola 

Beslutet ska skickas till 
Karolina Lundqvist 

Annette Forsberg 

Anna Cederlund 

Ann-Christin Gradin 

Fredrik Strandgren 
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§ 285 
 

Diarienr: IFN-2020/00243 

Uppföljande granskning av rutiner för placering i 

familjehem 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunens arbete kopplat till HVB-hem och familjehem har granskats i en 

revisionsrapport. I samband med denna har nämnden gett ett antal 

uppdrag till förvaltningen som ska följas upp månadsvis.  

 

1. Individ och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att 
kvalitetssäkra rutiner för utredning, placering och uppföljning av 
barn och unga i familjehem. 

2. Individ och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta 
former för uppföljning av upphandlade familje- och HVB-hem för 
att säkerställa att leverantörer lever upp till ingångna avtal.  

3. Individ och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att säkerställa 
riktlinjer för uppföljning av familjehem som har direkt avtal med 
kommunen.  

4. Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta 
system för egenkontroll av ärenden 

 

Nedan uppföljning tom oktober 2021.  

Beslutsunderlag 

 

1. Kvalitetssäkring av rutiner för utredning, placering och uppföljning 
av barn och unga i familjehem. 

 

Det pågående arbetet med att uppdatera, säkra och fastslå rutiner har 

fortsatt. I att säkra rutinerna ingår att rutiner ska leva upp till 

barnkonventionen i utredningsarbetet och därmed tydligt framgå i 

rutiner.  
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Ett stickprov i uppdaterade rutiner har gjorts perioden för att belysa 

barnkonventionens genomslag som lagstiftning.                        

Alla rutiner är upprättade eller uppdaterade.  

 

Samtliga rutiner ska fortsättningsvis förvaras i kommunens 

gemensamma system för rutiner, ”rutinbiblioteket”.  

 

Strukturen i rutinbiblioteket förändras, för att underlätta 

överblickbarheten i systemet.  

Utbildning i nytt upplägg är ej genomförd till alla medarbetare.  Det 

kommer att slutföras under början av 2022. Dock finns rutiner 

tillgängliga för alla. 

 

2. Upprättande av former för uppföljning av upphandlade familje- och 
HVB-hem för att säkerställa att leverantörer lever upp till ingångna 
avtal.  
 

Samplanering har skett med Upphandlingsbyrån kring uppföljning. 

Under 2021 planerar Upphandlingsbyrån att genomföra 

avtalsuppföljningar utifrån flera kategorier för upphandling inom 

socialtjänsten. Medarbetare från familjehemscentrum deltar i 

uppföljning tillsammans med upphandlingsbyrån.  

 

Dokumentation av avtalsuppföljningen upprättas och förvaras av 

Upphandlingsbyrån. En plan finns från Upphandlingsbyrån 

avseende uppföljningar inom de kategorier som avser upphandlade 

avtal för socialtjänsten även inom andra kategorier, som exempelvis 

HVB och skyddat boende.  Planeringen är klar.  

 

3. Individ och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att säkerställa 
riktlinjer för uppföljning av familjehem som har direkt avtal med 
kommunen.  
 

Samtliga typer av familjehem följs upp på liknande sätt.  

Familjehemmens ersättning omräknas en gång per år enligt SKR:s 

rekommendationer och riktlinjer. Vid detta tillfälle följer 

familjehemssekreteraren upp även övriga delar av avtalet med 

familjehemmet.  
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Riktlinjer för avtalsuppföljning av familjehem finns i dokumentet 

”Rutin för avtal och ersättningar till familjehem” – reviderad 2021-

05-05. Det här uppdraget kan anses slutfört och ingår i ordinarie 

rutiner kring uppföljning. 

 

4. Att upprätta system för egenkontroll av ärenden 
 

En struktur för uppföljning och arbetssätt är genomfört och 

kommer att lägga grunden för systematisk uppföljning och analys, i 

det ingår egenkontrollen.  

Arbetet har kommit långt och kommer att uppdateras utifrån 

uppdragsplan 2022, samt utifrån andra behov av uppföljning som 

identifieras.  

Nämndens beslutsordning 

Ordförande finner att nämnden godkänner informationen.  

Beredningsansvariga 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef  

Beslutet ska skickas till 
Viviann Dannelöv Nilsson  
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§ 286 
 

Diarienr: IFN-2021/00087 

Nytt namn för Årets eldsjälspris 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att anta namnförändring av Årets 

Eldsjälspris till Årets ideella insats. 

Ärendebeskrivning  

Individ- och familjenämnden har uppdragit till Föreningsbyrån att arbeta 

vidare med frågan om namnbyte av årets Eldsjälspris. 

Bakgrunden till namnbytet är att ”eldsjäl” speglar inte att det är en 

förening eller organisation (ej en person) som får priset och för vad; att det 

handlar om frivilligt arbete av stort värde för Umeå kommuns invånare. 

Priset kan även lätt förväxlas med stipendium som tilldelas från 

Fritidsnämnden, där priset också heter Årets Eldsjäl (men tilldelas där en 

individ). 

 

En kommunikationsplan för namnbytet har tagits fram med stöd av 

kommunikatör (se bilaga 1). Namnförslag har inkommit från 

representanter som samverkar kring samordning av arrangemanget 

Internationella Frivilligdagen som generellt arrangeras 5 december varje år. 

Detta är också den dag då Årets Eldsjälspris normalt delas ut och 

tillkännages. Samordningsgruppen består av föreningsrepresentanter från 

Röda Korset, Svenska kyrkan, Frivilligcentralen och Umeå Föreningsråd 

samt tjänsteperson från Föreningsbyrån. Namnförslag har även inkommit 

från övriga föreningar som verkar socialt och förebyggande som alla har 

fått möjlighet och ombetts att inkomma med åsikter. 

Efter utvärdering tillsammans med kommunikatör så har dessa alternativ 

publicerats på Umeå kommuns hemsida för möjlighet till nominering från 

allmänheten: 

 

• Årets insats 

• Pris för årets insats för social hållbarhet 

• Årets frivilliga insats 
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• Årets ideella insats 

• Umeås frivilliga insats 

 

Allmänheten har, i samband med att nomineringar till Årets Eldsjäl 2021 

öppnat, haft möjlighet att rösta mellan inkomna namnförslag. Möjligheten 

till att rösta har gått ut via annonsering på Facebook, nyhet på kommunens 

hemsida, föreningsbrev och mejlutskick. 

Ett fyrtiotal människor har röstat på namnalternativen. Syftet med 

omröstningen har varit att väcka delaktighet och engagemang kring 

namnbytet och fånga in allmänhetens åsikter. Överlägset högst antal 

röster, mer än hälften av de inkomna, fick namnalternativet Årets ideella 

insats. 

 

Avslutande diskussion kring namnbytet av priset har förts i 

referensgruppen bestående av ovannämnda representanter från 

föreningar och föreningsbyrån som förespråkar namnet Umeås frivilliga 

insats alternativt Årets ideella insats, vilket det senare är det namn som 

fått överlägset mest inkomna röster. 

Namnet, Årets ideella insats, beskriver prisets innehåll väl, att det handlar 

om att uppmärksamma frivilligarbete av värde för Umeå kommuns 

invånare, och kan lättare associeras till en organisation istället för som 

tidigare, till en enskild individ. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Igor Hell (M) och Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens 

förslag. 

 

Propositionsordning 

Arbetsutskottet enas om att ställa sig bakom tjänsteskrivelsens förslag till 

beslut. 

Nämndens beslutsordning 

Ordförande finner att nämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsens förslag 

till beslut.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Kommunikationsplan nytt namn Årets Eldsjäl 
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Beslutet ska skickas till 
Ida-Maria Hallberg 

Maria Hedin 
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§ 287 
 

Diarienr: IFN-2021/00087 

Val av ledamot till arbetet med årets ideella insats 

2021 

Beslut 

Nämnden utser Hanna Lundin Jernberg (L) som ledamot till arbetet med 

årets ideella insats.  

Ärendebeskrivning 

Nämnden behöver utse en ledamot som kan hjälpa till med arbetet med 

årets ideella insats.  

Nämndens beslutsordning 

Ordförande Andreas Lundgren (S) föreslår att nämnden utser Hanna 

Lundin-Jernberg (L) och finner att nämnden godkänner förslaget.  

Beslutet ska skickas till  
Hanna Lundin Jernberg  

Ida-Maria Hallberg  

Maria Hedin  
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§ 288 
 

Diarienr: IFN-2020/00014 

Sammanträdestider 2021 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar om ett extra sammanträde för IFO-

utskottet onsdagen den 29 december kl. 13.15.  

Ärendebeskrivning 

För att säkerställa att individ- och familjenämndens IFO-utskott vid behov 

kan ta beslut i brådskande ärenden föreslås nämnden fatta beslut om att 

inrätta en extra sammanträdestid i december.   

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens 

förslag.  

Nämndens beslutsordning 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsens 

förslag.  

Beredningsansvariga 

Tilda Molin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämndens ledamöter 

Carola Knutsdotter 

Camilla Thunell  

Berörda chefer myndighet   
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§ 289 
 

Diarienr: IFN-2019/00048 

Samråd nationella minoriteter 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Hanna Lundin Jernberg (L) och Linda 

Lotare (V) till nämndens representanter i öppet samråd den 8 december 

2021.   

Ärendebeskrivning 

Umeå kommuns minoritetssamordnare bjuder in till ett öppet samråd 

onsdag den 8 december digitalt för alla nationella minoriteter kl 18.00-

19.30. Mötet kommer att ha fokus på planering, budget och 

samrådsmodeller för 2022.  

 

Nämnden föreslås besluta om representant som kan delta på samrådet.  

Arbetsutskottets beslutsgång 

Arbetsutskottet enas om att avvakta med beslut om representant till 

nämnden.  

Nämndens beslutsordning 

Hanna Lundin Jernberg och Linda Lotare anmäler sig som frivilliga till 

uppdraget.  

 

Propositionsordning.  

Nämnden enas om att utse Hanna Lundin Jernberg (L) och Linda Lotare (V) 

till representanter i öppet samråd den 8 december.  

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare.  
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§ 290 
 

Diarienr:  

Återkoppling från kurser och konferenser 

Ärendebeskrivning 

Ingen ledamot har deltagit i kurs eller konferens.  

 

Ordförande påminner om att anmäla sig till nämndsekreterare för att delta 

i Temadag om samsjuklighet den 3 december.  

 

Enligt beslut från arbetsutskottet 2021-11-03 deltar två företrädare från 

(S), två från Alliansen, en från (MP) och en från (V). Konferensen sker via 

digital uppkoppling från KS mötesrum.  
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§ 291 
 

Diarienr: IFN-2021/00013 

Socialdirektören informerar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Socialdirektören besvarar de inkomna frågorna.  

 

Igor Hell (M) har anmält två övriga frågor:  

1. Finns mer information om narkotikabeslag på Hamnmagasinet?  

2. Finns mer information om häktade misstänkta för bedrägeri inom 

assistansen?  

 

Svar: Förvaltningen har ingen vidare information i ärendena.   

 

Fråga från Liv Zetterberg (V):  

1. Kommer individ- och familjenämnden erbjudas att yttra sig i fråga 

om Hamnmagasinet?  

 

Svar: Det har inte kommit någon förfrågan om remiss till Individ- och 

familjenämnden gällande Hamnmagasinet.  

  



Sida 37 av 39 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2021-11-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 292 
 

Diarienr: IFN-2021/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

november 

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 

 

Arbetsutskottet 2021-11-03 

§145 Kurser och konferenser november  

 

Övriga beslut  

Delegerade beslut för 2021-06-01 t o m 2021-07-31 inom lagområdena SoL, 

LSS, LVU, LVM och övrig lagstiftning anmäls i enlighet med nämndens beslut 

2021-06-23. 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden  

Protokoll beredningen för regional utveckling 2021-09-29  

(IFN-2021/00168-2)  

 

Protokoll beredningen för regional utveckling 2021-10-13  

(IFN-2021/00168-3) 

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg – Beslut om avslut i 

tillsynsärende 2021-10-15 (IFN-2020/00072-5) 

 



Sida 38 av 39 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2021-11-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2021-10-28 – Tillståndsbevis 

Swedsom Omsorg (IFN-2021/00240)  

 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-12, § 190 
Budget 2023: Innehåll, planeringsdirektiv och agenda nuläge och framtid 

(IFN-2021/00001-13) 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-12, § 191 Förslag till 
investeringsramar (IFN-2021/00001-14) 
 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-12, § 192 Anvisning för 

nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026  

(IFN-2021/00001-15) 

 

Protokoll kommunstyrelsen 2021-10-18 §212 Nämndernas 
internkontrolluppföljning januari-augusti 2021 (IFN-2021/00001-18) 
 

Protokoll samråd vård och omsorg 2021-10-22 (IFN-2021/00167-10) 

 

Protokoll samråd vård och omsorg 2021-10-15 (IFN-2021/00167-11) 

 

Protokoll Länssamverkansgruppen 2021-10-21 (IFN-2021/00167-12) 

 

Beslut kommunfullmäktige 2021-10-25 §235 Motion 19/2929: Blodgivning 

på betald arbetstid; Igor Jonsson och Elmer Eriksson (M)  

(IFN-2021/00037-40) 

 

Anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten – Anmälan 

personuppgiftsincident 2021-11-01  (IFN-2021/00243-1) 

 

Sekretessärenden 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IFN-2020/00180-5)   
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§ 297 
 

Mentimeter 

Ärendebeskrivning  

Nämnden genomför en mentimeterundersökning.  

 

 


