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Kallelse/Föredragningslista 
 

 
 

Individ- och familjenämnden 
 
Tid: Onsdagen den 20 mars 2019 kl. 8.30-15.00 
Plats: KS mötesrum, Stadshuset 

• Upprop 

• Beslut om justeringstid 
  

Allmänna ärenden   
§ 38 Godkännande av dagordning och fråga om jäv   

§ 39 Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
i Umeå kommun och för individ- och familjenämnden 

  

§ 40 Ekonomirapport t o m februari   

§ 41 Fokusområden   

§ 42 Höjning av prissumman till årets eldsjäl   

§ 43 Barnrättsbyrån - Ansökan om bidrag    

§ 44 Uppföljning av aktiviteter i lokalförsörjningsplan   

§ 45 Uppföljning av aktiviteter i kompetensförsörjningsplan   

§ 46 Uppföljning av aktiviteter i teknikförsörjningsplan för 
vård och omsorg 

  

§ 47 Översyn av arbetsvillkoren inom 
funktionshinderomsorgen 

  

§ 48 Uppföljning av samverkansöverenskommelse med RFSL   

§ 49 Nationella mätningar inom individ-och familjenämndens 
verksamheter 

  

§ 50 Gender budgeting och HBTQ - plan för fortsatt arbete   

§ 51 Uppföljning av länsrutin för samordnad vårdplanering   
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§ 52 Återrapport av HBTQ-projektet Hälsoskolan   

§ 53 Återkoppling från kurser och konferenser   

§ 54 Statistikrapport ej verkställda beslut LSS 2018-12-31   

§ 55 Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2018-12-31   

§ 56 Fullmakt till kommunstyrelsen att teckna avtal (11443) 
med Inera om Umeå kommuns användning av Ineras 
tjänster, även kallat kundavtal 2, som inkluderar Ineras 
personuppgiftsbiträdesavtal 1 

  

Ärenden under handläggning (ej offentliga)   
§ 57 Uppföljning av lex Sarah-anmälan   

§ 58 Socialdirektören informerar   

§ 59 Information om upphandling - Förfrågningsunderlag 
Platser LSS boende 

  

§ 60 Information om upphandling - Antagande av leverantör 
Konsulentstödda familjehem barn och unga 

  

§ 61 Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden mars   

Sekretessärenden   
§ 62 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 

första stycket Föräldrabalken 
  

§ 63 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 
första stycket Föräldrabalken 

  

§ 64 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 
första stycket Föräldrabalken 

  

§ 65 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 
första stycket Föräldrabalken 

  

§ 66 Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken   

§ 67 Anmälan av ordförandebeslut   
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