
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-01-26 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 26 januari 2022 kl. 08:30-15:00 

Plats: KS mötesrum 8.30-12.00/Esplanaden 13.00-15:00 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Hanna Lundin-Jernberg (L), vice ordförande 
Hans-Åke Rönnlund (S) tj. ers. för Marikk Henriksson (S) 
Leif Berglund (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Igor Hell (M) 
Andreas Sellstedt (V) 
Linda Lotare (V)§§1-6, 8-15 
Liv Zetterberg (V) tj. ers. för Linda Lotare (V) §7 
Gunnel Lagerkvist (C) §§1-12 
Greger Knutsson (M) tj. ers. för Gunnel Lagerkvist (C) §§13-
15 
Felix Bockel (MP) tj. ers. för Alice Nikmanesh (MP) 
Birgitta Nordvall (KD) 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Hanna Lundin-Jernberg, tisdag 1 februari, kl. 08.00 
  

 

Sekreterare:        §§ 1-15 

 Tilda Molin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren, ordförande (S) 

 

Justerare:      

 Hanna Lundin-Jernberg, vice ordförande (L)  
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

 

Anslaget har satts upp: 2022-02-02 

 

Anslaget tas ner: 2022-02-23 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31, Umeå 

 

Underskrift:   
 Tilda Molin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Gisela Lindmark-Eriksson (S) 

Rita Poromaa (S) 

Greger Knutsson (M) §§1-12 

Alireza Mosahafi (M)  

Liv Zetterberg (V) )§§1-6, 8-15 

Hans-Christer Jonsson (L)  

 

Tjänstepersoner  

Karolina Lundqvist, socialdirektör  

Ulrica Gustafsson, ledningskoordinator/chef processtöd och 

kommunikation  

Maria Hedin, kommunikatör  

Ann Vidmark, Kommunikatör 

Ida Arvidsson, TF ekonomichef §§ 1-4 

Mona Kårebrand Åberg, HR-chef  

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef §§ 1-4 

Anna Karlander, chef enheten för stöd och omsorg  §§ 1-4 

Malin Björkman, verksamhetschef §§ 1-4 

Anette Forsberg, verksamhetschef 

Ulla Andersson, planeringssekreterare §§ 1-4 

Camilla Nilsson, utredare §§ 3-4 

Lina Rolén Nordin, Utredare § 5  

Lena Bolin, Utredare §6  

Ida-Maria Hallberg, Fritidskonsulent § 7  

Åsa Marklund, Enhetschef § 8  

Petra Nylander, Processledare § 11 
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§ 1 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Nämnden godkänner förslag till dagordning.  

 

Ärendebeskrivning  

Eventuella förändringar i nämndens föredragningslista noteras.  
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§ 2 

Anmälan av jäv 

Beslut  

Nämnden noterar att Linda Lotare (V) är jävig under punkt 7 

”Föreningsstöd till sociala föreningar 2022”.  

 

Nämnden noterar att Gunnel Lagerkvist (C) är jävig under punkt 13 

”Yttrande till inspektionen för vård och omsorg i tillsynsärende” samt punkt 

14 ”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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§ 3 
 

Diarienr: IFN-2022/00002 

Individ- och familjenämndens årsbokslut 2021 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

nämndens årsbokslut för 2021 och internkontrollrapport för 2021 och 

bedömer i och med det att den interna kontrollen och styrningen är 

tillräcklig. 

 

Individ- och familjenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att del av ej 

förbrukade investeringsanslag, enligt bilaga, för 2021 med 18,9 mnkr 

överförs till 2022–2024. 

 

Individ- och familjenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att 

nämndens positiva budgetavvikelse på 18,7 mnkr överförs till det fiktiva 

egna kapitalet. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens årsbokslut beskriver verksamhetens 

genomförda aktiviteter samt måluppfyllelse av  

kommunfullmäktiges övergripande mål och uppdrag till nämnden, 

aktiviteter kopplade till nämndens uppdragsplan och en ekonomisk 

redovisning för helåret 2021.  

Utöver detta följs även nämndens internkontrollplan upp.  

Beslutsunderlag 

Årsbokslut Individ-och familjenämnden 2021 

Ekonomirapport t o m december 2021 

Internkontrollrapport 2021 

Ombudgetering investeringsmedel 

IFN Budgetavvikelse och prognos december  

Beredningsansvariga 

Karolina Lundqvist, socialdirektör 
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Ida Arvidssom, tf ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Revisionen  

 

 

 
 

 

  



Sida 8 av 27 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2022-01-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 4 
 

Diarienr: IFN-2021/00227 

Yttrande över motion 29-2021/ - Upphandla barn 

och ungdomspsykiatriska utredningar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2021-10-19 

och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionens yrkande. 

 

Reservation 

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

Ärendebeskrivning 

Moderaterna yrkar i en motion att kommunfullmäktige beslutar att Umeå 

kommun får möjlighet att upphandla barn- och ungdomspsykiatriska 

utredningar som komplement till Region Västerbottens barn- och 

ungdomspsykiatriska utredningar för att korta köerna och undvika onödigt 

lidande. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2021-10-19 

Motion 29/2021 

Beredningsansvariga 

Camilla Nilsson, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Igor Hell (M) yrkar bifall till motionen 

 

Andreas Lundgren (S), Andreas Sellstedt (V) och Hanna Lundin Jernberg (L) 

yrkar avslag till motionen i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till beslut 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer bifall till motionen mot avslag till motionen enligt 

tjänsteskrivelsens förslag till beslut.  

 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens 

förslag till beslut, om att föreslå fullmäktige att avslå motionen.  

 

Reservationer 

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

Nämndens beslutsgång 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S), Hanna Lundin-Jernberg (L), Birgitta Nordvall (KD) och 

Gunnel Lagerkvist (C) yrkar avslag till motionen i enlighet med 

tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Igor Hell (M) yrkar bifall till motionen.  

 

Propositionsordning:  

Ordförande frågar nämnden om motionen ska bifallas eller om den ska 

avslås i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Ordförande finner att nämnden beslutar att avslå motionen i enlighet med 

tjänsteskrivelsens förslag.  
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§ 5 
 

Diarienr: IFN-2021/00226 

Yttrande över motion 30/2021 - Starta ett 

kommunalt hem för vård eller boende - HVB 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att yttra sig i enlighet med yttrande 

2021-12-08 och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Reservation 

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

Ärendebeskrivning 

I en motion till Umeå kommunfullmäktige yrkar Vänsterpartiet att Umeå 

kommun ska utreda förutsättningarna för och starta ett eller flera 

kommunala hem för vård eller boende (HVB) i egen regi, som ett 

komplement till upphandlingar. För att långsiktigt kunna öka antalet 

placeringar i HVB i offentlig regi yrkar Vänsterpartiet också att 

kommunstyrelsen ska få i uppdrag att verka för ett samarbete med övriga 

kommuner i Västerbottens län, exempelvis genom ett kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen har begärt individ- och familjenämndens yttrande över 

motionen. Förvaltningens förslag till yttrande är daterat 2021-12-08. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2021-12-08 

Motion 30/2021 - Starta ett kommunalt hem för vård eller boende - HVB 

Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till motionen.  
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Andreas Lundgren (S), Hanna Lundin Jernberg (L) och Igor Hell (M) yrkar 

avslag till motionen enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer bifall till motionen mot avslag enligt tjänsteskrivelsens 

förslag till beslut 

 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag till 

beslut, om att föreslå fullmäktige att avslå motionen 

 
Reservationer  

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

Nämndens beslutsordning  

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S), Igor Hell (M), Gunnel Lagerkvist (C), Birgitta Nordvall 
(KD), Hanna Lundin-Jernberg (L) och Felix Bockel (MP) yrkar bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag till beslut.  
 
Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till motionens förslag.  
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer bifall till motionen mot avslag enligt arbetsutskottets 

förslag till beslut.  

 

Ordförande finner att nämnden avser föreslå fullmäktige att avslå 

motionen, enligt arbetsutskottets förslag.  

 

Reservation 

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

följande motivering:  

 

”Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. Det finns idag 

inget fungerande regelverk som säkerställer kvaliteten och likvärdigheten i 

privat HVB-verksamhet. Som ett resultat ser vi att vissa privata utförares 

vinstintressen väger tyngre än rättsliga och yrkesetiska principer som 

likabehandling och den enskildes självbestämmande och integritet.  
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Det står därför klart att det behövs ett system för att samordna den 

offentliga verksamheten för boenden och behandlingar. Det är tydligt att 

vård och omsorg inte ska överlåtas till privata vinstdrivna bolag. Det är dags 

att samarbeta mellan kommunerna i stället för att privatisera.”  
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§ 6 
 

Diarienr: IFN-2021/00229 

Yttrande över motion 32/2021 - Försörjningsstöd 

för medlemskap i Hyresgästföreningen 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att yttra sig i enlighet med yttrande 

IFN-2021/00229-3 och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Individ- och familjenämnden ger i uppdrag till förvaltningen att göra en 

översyn av riktlinjerna för försörjningsstöd för att stärka stödet till 

barnfamiljer ur ett barnrättsperspektiv. Översynen ska därefter 

underställas nämnden för beslut. 

 

Reservation  

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

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige yrkat att Umeå 

kommun i linje med motionens intentioner genomför en ändring i 

riktlinjerna för försörjningsstödet, så att ersättning för medlemsavgiften i 

Hyresgästföreningen betalas utöver riksnorm. Motionen beskriver att 

tillgång till ett tryggt boende är en av de viktigaste förutsättningarna för att 

tillförsäkra den bidragstagande skälig levnadsnivå, varpå medlemskap i 

hyresgästföreningen bör ingå i försörjningsstödet på ett likartat sätt som 

gäller för medlemskap i facket och arbetslöshetskassan. 

Beslutsunderlag 

Motion 32/2021 - Försörjningsstöd för medlemskap i Hyresgästföreningen 

Yttrande IFN-2021/00229-3 

Beredningsansvariga 

Lena Bolin, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ulrica Gustafsson 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Andreas Lundgren (S) yrkar att ärendet går utan eget yttrande till nämnd. 

 

Igor Hell (M) yrkar bifall till Lundgrens (S) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer bifall till motionen mot att ärendet går utan eget 

yttrande till individ- och familjenämndens sammanträde. 

 

Ordförande finner att ärendet går utan eget yttrande till individ- och 

familjenämndens sammanträde.  

 

Nämndens beslutsordning  

Yrkanden 

Birgitta Nordvall (KD) yrkar avslag till motionen i enlighet med 
tjänsteskrivelsens förslag.  
 
Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till motionen.  
 
Andreas Lundgren (S) yrkar att motionen avslås i enlighet med 
tjänsteskrivelsen.  
 

Därutöver yrkar Socialdemokraterna att Individ- och familjenämnden ger i 

uppdrag till förvaltningen att göra en översyn av riktlinjerna för 

försörjningsstöd för att stärka stödet till barnfamiljer ur ett 

barnrättsperspektiv. Översynen ska därefter underställas nämnden för 

beslut. 

 
Igor Hell (M) och Hanna Lundin-Jernberg (L) och Gunnel Lagerkvist (C) yrkar 
avslag till motionen och bifall till Andreas Lundgrens (S) tilläggsyrkande.   
 
Propositionsordning 
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Ordförande ställer avslag mot bifall och finner att nämnden avser avslå 

motionen i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Ordförande frågar därefter om nämnden avser bifalla eller avslå Lundgrens 

(S) tilläggsyrkande och finner att det bifalls.  

 

Reservation 

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

följande motivering:  

 

”Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ett medlemskap 

i hyresgästföreningen är inte att likställa med vilken förening som helst. 

Alla ska ha rätt till ett tryggt boende, med inflytande över sitt boende och 

med rätt till hjälp om det behovet uppstår, oberoende av om man tar emot 

försörjningsstöd eller inte. Hyresgästföreningen är en viktig folkrörelse och 

nödvändig part för att balansera maktförhållandet på hyresmarknaden.” 
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§ 7 
 

Diarienr: IFN-2021/00005 

Föreningsstöd till sociala föreningar 2022 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att fördela bidrag till sociala 

föreningar 2022 enligt nedan: 

 

- Adoptionscentrum Västerbotten  5 000 kr 
- Frivilligcentralen Umeå  50 000 kr 
- Föräldraföreningen mot narkotika 30 000 kr 
- Kvinnohusföreningen i Umeå  15 000 kr 
- IOGT Medmänniska Bakfickan  360 000 kr 
- KRIS Umeå   145 000 kr 
- LP-verksamhetens ideella  

förening inom Umeåregionen  0 kr 
- Makalösa föräldrar   15 000 kr 
- SOFT i Umeå   15 000 kr 
- Svensk Socialpolitisk Förening  

Umeå    15 000 kr 

- Umeå Frivilliga Samhällsarbetare 18 000 kr 
- Umeå God man- och förvaltar- 

förening   25 000 kr 

- Spelberoendegruppen Umeå   170 000 kr 
- Röda Korset, Umeåkretsen, 

Projektet ”Stella”   0 kr 

 

Individ och familjenämnden reserverar 10 000 kr till vinnare av Årets 

ideella insats 2022.  

 

Stödet till LP-verksamhetens ideella förening inom Umeåregionen utgår.

   

Förvaltningen får i uppdrag att göra en beredning där man undersöker om 

socialtjänsten bör gå in i Röda Korsets projekt ”Stella”.  
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Jäv  

Linda Lotare (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut av 

ärendet.     

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. 

 

Totalt har 14 föreningar ansökt om verksamhetsbidrag för 2022. Av dessa 

så föreslås 13 föreningar beviljats verksamhetsstöd. Röda Korset 

Umeåkretsens projekt ”Stella” kan inte beviljas bidrag från 

verksamhetsstödet eftersom ”Stella” i dagsläget är ett projekt och inte en 

ordinarie verksamhet.  

 

De 13 föreningar som föreslås beviljas bidrag utgör ett alternativ eller ett 

komplement till socialtjänstens egna verksamheter.  

 

Den totala budgeten att fördela för 2022 är: 1 041 102 kr. Där ingår även 

prissumman, 10 000 kr, att reservera till den årliga utmärkelsen Årets 

ideella insats.  

 

2021 har likt 2020 varit ett speciellt år på grund av rådande pandemi. Alla 

sökande föreningar har dock till stora delar lyckats anpassa och ställa om 

sina verksamheter utifrån restriktionerna under året. Vaccinationer har 

även utökat möjligheterna till fysiska träffar.  

 

Budgeten möjliggör höjning av verksamhetsstödet för vissa föreningar. 

Höjningarna motiveras med ökade kostnader över tid, minskade resurser 

över tid, ökade kostnader och minskade resurser i samband med 

coronapandemin, samt ökat medlemsantal eller/och ökad verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Bilaga 1, förslag till fördelning, verksamhetsstöd 2022 

javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl04$_BoundColumn_2_anchor','')
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Bilaga 2: Beskrivning av verksamheter och kommentarer 2022  

Bilaga 3: Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar 

Beredningsansvariga 

Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Tjänsteskrivelsen revideras av förvaltningen med förändringen att stöd till 

LP-stiftelsen utgår.  

 

Yrkanden 

Socialdemokraterna, Andreas Sellstedt (V) och Igor Hell (M) yrkar bifall till 

det reviderade förslaget till beslut, att stöd till LP-stiftelsen utgår. 

 

Socialdemokraterna yrkar att förvaltningen får i uppdrag att göra en 

beredning där man undersöker om socialtjänsten bör gå in i Röda Korsets 

projekt ”Stella”. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta enligt 
det reviderade förslaget till beslut, där fördelningen av bidrag till LP-
verksamhetens ideella förening inom Umeåregionen utgår. 
 
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) yrkande om 
uppdrag till förvaltningen 
 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Birgitta Nordvall (KD) yrkar att det ska framgå av underlaget att LP -

stiftelsen dragit tillbaka sin ansökan 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 

tillägg av Birgitta Nordvalls (KD) yrkande.   
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§ 8 

 

Diarienr: IFN-2020/00147 

Uppföljning av strategi familjehem 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Nämnden får en uppföljning utifrån ”Strategin för att minska andelen 

familjehem i privat regi”.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning strategi IFN jan 2022 

Beredningsansvariga 

Åsa Marklund, enhetschef Familjehemscentrum 

Beslutet ska skickas till 
Åsa Marklund 
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§ 9 
 

Diarienr:  

Återkoppling från kurser och konferenser 
 

Ärendebeskrivning  

Ingen ny information gällande kurser och konferenser.  
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§ 10 
 

Diarienr: IFN-2020/00086 

Digitala sammanträden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden sammanträder digitalt till och med den 31 

mars 2022. Ordförande och vice ordförande leder sammanträdet fysiskt 

från stadshuset. 

 

Individ- och familjenämndens sammanträden är fortsatt stängda för 

allmänheten. 

 

IFO-utskottets sammanträden sker digitalt i den mån det är möjligt utifrån 

tekniska förutsättningar.  

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden beslutade 2021-12-15 om digitala 

sammanträden till och med den 31 januari 2022. Kommunstyrelsens 

näringslivs- och arbetsutskott beslutade 2022-01-11 § 12 att 

rekommendera kommunstyrelsen, nämnder och bolag att genomföra 

politiska möten (nämndsmöten, styrelsemöten, utskottsmöten, 

ordförandeberedning, presidieberedning eller motsvarande) med 

förtroendevalda och tjänstepersoner medverkande på distans samt att 

rekommendationerna gäller till och med 31 mars 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-15 §321 

Protokollsutdrag KSNAU 2022-01-11 § 12 

Beredningsansvariga 

Tilda Molin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare 

IFO-utskottets ledamöter och ersättare  

Ledningsgrupp stöd och omsorg 
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Carola Knutsdotter, sekreterare IFO-utskottet 
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§ 11 
 

Diarienr:  

Socialdirektören informerar 

Beslut 

Informationen är delgiven.  

Ärendebeskrivning 

Processledare Petra Nylander informerar om nämndens processtruktur och 

förslag på formulering av grunduppdrag för nämndens verksamhet.  
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§ 12 
 

Diarienr: IFN-2022/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

2022 

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 2022-01-12 

Protokollsutdrag §9 information om covid-läget (IFN-2022/00013) 

Protokollsutdrag § 12 Samarbete med Cityprojektet (dnr. IFN-2022/00051) 

 

Övriga beslut 

Delegerade beslut för 2021-11-01 t o m 2021-11-30 inom lagområdena SoL, 

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

beslut 2020-11-18. 

 

Sekretessärenden 

Beslut fattat av nämndens ordförande Andreas Lundgren (S). (dnr.IFN-

2022/00030-1) 

Anmälningsärenden 

 

Allmänna ärenden 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-29 § 272 (dnr. IFN-

2020/00206-6) Motion 26/2020 - Psykisk ohälsa - Umeå Sveriges bästa 

folkhälsa 2020 
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Protokoll Samråd vård och omsorg 2021-12-17 (dnr. IFN-2021/00167-14) 

 

Förändrade avgifter vid placering hos Statens Institutionsstyrelse (dnr: IFN-

2021/00276-1) 

 

Skrivelse från Brottsofferjouren i Umeåregionen 2021-12-2. (dnr. IFN-

2022/00037-1).  

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-20 §290 Arbetsmiljöpolicy 

för Umeå kommun (dnr. IFN-2022/00047-1)  

 

Arbetsmiljöpolicy – Tillsammans för ett hållbart arbetsliv 2021-12-20 (dnr. 

IFN-2022/00047-1) 

 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-20 §291 (dnr. IFN-

2022/00048-1) Delprogram kamerabevakning – Umeå kommuns 

användning av kamera för bevakning  

 

Delprogram kamerabevakning (dnr. IFN-2022/00048-1) 

 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige (dnr. IFN-2021/00094-6) §312 

Motion 5/2021 - Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten 

 

Överenskommelse 2022 -  Umeå kommun - Region Västerbotten om lokal 

samverksansstruktur avseende vård och omsorg (dnr. IFN-2022/00050-1) 

 

Beslut avslut från Inspektionen för vård och omsorg (dnr. IFN 2021/00234-

4) 

 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-

01-11 §9 (dnr. IFN-2021/00085-7) Utvecklingsanslag social hållbarhet  

 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-

01-11 §10 (dnr. IFN-2021/00254-4) Ramjusteringar förvaltningsspecifika 

stödfunktioner  
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Protokollsutdrag kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-

01-11 §12 (dnr.IFN-2020/00086-15) Öppna sammanträden- individ- och 

familjenämnden  

 

Sekretessärenden 

Beslut från inspektionen för vård och omsorg (dnr. IFN-2021/00266-1) 
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§ 15 

 

Diarienr:  

Mentimeter 

Ärendebeskrivning 

Nämnden genomför en mentimeterundersökning.  
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