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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

 

Anslaget har satts upp: 2022-03-02 

 

Anslaget tas ner: 2022-03-17 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A.  

 

Underskrift:   
 Tilda Molin, nämndsekreterare 
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Gisela Lindmark Eriksson (S)  

Rita Poromaa (S)  

Alireza Mosahafi (M) 

Liv Zetterberg (V) 

Hans-Christer Jonsson (L)  

Felix Matthes Bockel (MP)  

 

Tjänstepersoner 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator  

Karolina Lundqvist, socialdirektör  

Malin Björkman, verksamhetschef  

Maria Hedin, kommunikatör  

Kerstin Rahkola, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 18  

Sandra Sherman, medicinskt ansvarig rehabilitering § 18 

Kerstin Bergsten, dataskyddskoordinator § 19 

Mona Kårebrand Åberg HR-chef § 22 

Pia Wangberg, bitr. upphandlingschef § 23-24 

Ulrika Bertilsson, arbetsmiljöstrateg § 34 

Anette Forsberg, verksamhetschef § 27-34 

Petra Nylander, processledare § 31 

Anna Karlander, chef enheten för stöd och utveckling § 22- 30 
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§ 16 
 

Diarienr:  

Godkännande av dagordning 

Beslut  

Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

- Ny punkt 12: Övrig fråga från Andreas Lundgren (S), rapport om 

hedersrelaterat våld från UmeBrå.  

- Ny punkt 13: Återrapport från IFO-utskottet, av Hanna Lundin 

Jernberg (L).  

- Ny punkt 14: Övrig fråga från Andreas Sellstedt (V), brev om 

vikariesituationen.  

Ärendebeskrivning  

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras.  
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§ 17 
 

Diarienr:  

Anmälan av jäv 

Beslut 

Liv Zetterberg (V) anmäler jäv under punkten ”anmälan av 

ordförandebeslut”.  

Ärendebeskrivning 

En jävig person får varken delta under handläggningen av ärendet eller 

närvara vid nämndens behandling av ärendet.  
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§ 18 
 

Diarienr: IFN-2021/00206 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 
2021 och fastställer de prioriterade områdena för 2022. 

Ärendebeskrivning 

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse vilket framgår av patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Patientsäkerhetsberättelsen bör ingå i vårdgivarens ledningssystem för 
patientsäkerhet. Berättelsen ska innehålla uppgifter om hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat 
som uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen 2021 är en sammanställning av 
patientsäkerhetsarbetet inom nämndens hälso- och sjukvårdsansvar. 
 
Förslag till prioriterade områden 2022  
1. Dokumentation  
Säkerställa en enhetlig och strukturerad journalföring som innehåller 
uppgifter som behövs för en god och säker vård. 
 
2. Läkemedelshantering och delegeringsprocess 
Säker läkemedelshantering och delegeringsprocess. 
 
3. Ökad följsamhet till ordinationer och instruktioner från hälso- och 

sjukvårdspersonal  

Ökad andel utförda ordinationer och instruktioner från hälso- och 
sjukvårdspersonal till omsorgspersonal. 
 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med 

tjänsteskrivelsens förslag.  
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Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beredningsansvariga 

Kerstin Rahkola, medicinskt ansvarig sjuksköterska  
AnnGerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Sandra Scherman, medicinskt ansvarig för rehabilitering  

Beslutet ska skickas till 
Enheten för stöd och utveckling 
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§ 19 
 

Diarienr: IFN-2022/00031 

Dataskyddsberättelse individ- och familjenämnden 

2021 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att fastställa dataskyddsberättelsen 

för 2021 inklusive de prioriterade områdena för nämnden 2022. 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsberättelsen för 2021 återger nämndens arbete med dataskydd, 

inrapporterade personuppgiftsincidenter och ingångna 

personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) enligt GDPR. 

Dataskyddsberättelsen omfattar även prioriterade områden för nämnden 

2022.  

Prioriterade områden för nämnden 2022 

 Inventering och registrering enligt GDPR av 
personuppgiftsbehandlingar utanför system 

 Uppföljning av aktuella personuppgiftsbehandlingar enligt GDPR  

 Rutin gällande personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) 

 Utbildning och information i GDPR 
 

Förvaltningen föreslår att dataskyddsberättelsen inklusive de prioriterade 

områdena för nämnden 2022 beslutas av nämnden. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med 

tjänsteskrivelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Dataskyddsberättelse hos individ- och familjenämnden verksamhetsåret 

2021 

Beredningsansvariga 

Nils Enwald, kanslichef  

Kerstin Bergsten, personuppgiftskoordinator 



Sida 9 av 23 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2022-02-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutet ska skickas till 
Socialtjänstens personuppgiftskoordinatorer 
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§ 22 
 

Diarienr: IFN-2022/00044 

Yttrande över motion 36/2021 - Ingen ovaccinerad 

personal i kommunens patientnära vård och 

omsorgsverksamheter 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2022-02-01. 

Motionen anses vara besvarad.  

 

Reservation 

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

   

Birgitta Nordvall (KD) reserverar sig med följande motivering: 

”Kristdemokraterna anser första att-satsen vara besvarad och bifaller att-
sats två. Kristdemokraterna är tydliga med att vi vill att personal som 
arbetar patientnära ska vara vaccinerad och att möjligheten för 
arbetsgivare att omplacera personal som inte är vaccinerade mot Covid 19 
är en självklarhet. Med tanke på att juridiken idag är oklar om det är 
möjligt att ställa vaccinationskrav inför en nyanställning anser vi att vid 
rekrytering av personal ska vaccinerade prioriteras.” 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige har Centerpartiet föreslagit att Umeå 
kommun ska införa vaccinationskrav för alla nyanställda som ska arbeta 
patientnära med personer i riskgrupp. Vidare yrkar Centerpartiet att de 
medarbetare som idag arbetar med dessa grupper och valt att inte 
vaccinera sig ska erbjudas andra arbetsuppgifter så länge pandemin pågår.  
 
Kommunstyrelsen har begärt individ- och familjenämndens yttrande över 
motionen. Förvaltningens förslag till yttrande är daterat 2022-02-01. 
 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet enas om att motionen går utan eget 

yttrande till nämnd.   
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Nämndens beslutsordning  

Yrkanden  

Gunnel Lagerkvist (C), Igor Hell (M), Hanna Lundin Jernberg (L) och Alice 

Nikmanesh (MP) yrkar bifall till motionen.  

 

Birgitta Nordvall (KD) yrkar att första att-satsen ska anses vara besvarad 

och att den andra att-satsen ska bifallas.  

 

Andreas Lundgren (S) och Andreas Sellstedt (V) yrkar att motionen ska 

anses vara besvarad.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att motionen 

anses vara besvarad.  

Beslutsunderlag 

Yttrande 2022-02-01 

Motion 36/2021 Ingen ovaccinerad personal i kommunens patientnära 

vård och omsorgsverksamheter 

Beredningsansvariga 

Mona Kårebrand Åberg, HR-chef  

Birgitta Forsberg, HR-direktör 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen   
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§ 23 

 

Diarienr: IFN-2022/00070 

Avtalsuppföljning för externa utförare inom LOV 

2021 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning 

Rapporten omfattar en sammanfattning av fördjupad avtalsuppföljning 

inom hemtjänst enligt LOV, lag om valfrihet. Uppföljningen har skett i 

enlighet med upprättad avtalsuppföljningsprocess.  

 

Tre fördjupade avtalsuppföljningar har genomförts under 2021. Syftet med 

den fördjupade avtalsuppföljningen är att säkerställa att leverantörerna 

förhåller sig till ingångna avtal, både vad gäller kvalitet- och affärsmässiga 

villkor.  

Beslutsunderlag 

Rapport - Fördjupad avtalsuppföljning hemtjänstinsatser LOV 2021 

Bilaga 1. Uppföljningsmall LOV – ledning 

Bilaga 2. Uppföljningsmall personal LOV 

Bilaga 3. Personalförteckning 2021 

Bilaga 4. Bilförteckning 2021  

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg, bitr. upphandlingschef.  

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån.  
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§ 24 
 

Diarienr: IFN-2022/00071 

Avtalsuppföljning för HVB barn och unga, HVB 

vuxna, konsulentstödda familjehem och 

stödboende 2021 

Beslut 

Individ - och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning 

Rapporten omfattar en sammanfattning av fördjupad avtalsuppföljning 

gällande avtal tecknade inom följande områden, HVB barn och unga, HVB 

Vuxna, Konsulentstödda familjehem och Stödboende. Uppföljningen har 

skett i enlighet med upprättad avtalsuppföljningsprocess. 

 

Syftet med den fördjupade avtalsuppföljningen är att säkerställa att 

leverantörerna förhåller sig till ingångna avtal, både vad gäller kvalitet- och 

affärsmässiga villkor.  

Beslutsunderlag 

Rapport - Fördjupad avtalsuppföljning för HVB barn och unga, HVB vuxna, 

konsulentstödda familjehem och stödboende 2021 

Mall - Uppföljning familjehem med konsulent 

Mall - Uppföljning familjehem med verksamhetsansvarig  

Mall - Uppföljning HVB med personal  

Mall - Uppföljning HVB med verksamhetsansvarig  

Mall - Uppföljning stödboende, personal 

Mall - Uppföljning stödboende  

 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg, bitr. upphandlingschef 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån  
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§ 25 

 

Diarienr: IFN-2018/00338 

Val av ledamöter till funktionshinderrådet - 

fyllnadsval 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Hanna Lundin-Jernberg (L) till ersättare i 

Umeå kommuns funktionshinderråd.  

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Björn Kjellssons bortgång behöver individ- och 

familjenämnden utse en ersättare i Umeå kommuns funktionshinderråd. 

 

Beslutet ska skickas till 
Funktionshinderrådet. 

   
 

 

  



Sida 15 av 23 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2022-02-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 26 
 

Diarienr:  

Återkoppling från kurser och konferenser 
 

Ärendebeskrivning  

Ingen ledamot har deltagit i kurs eller konferens.  
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§ 27 
 

Diarienr:  

Övrig fråga: Rapport om hedersrelaterat våld från 

UmeBrå 

Beslut 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med 

en redovisning kring hur förvaltningen ser på rapportens påpekade brister 

och om det finns åtgärder de ämnar vidta. 

Ärendebeskrivning  

UmeBrå har nyligen släppt en rapport kring hedersrelaterat våld. I 

rapporten lyfts att det finns låg kunskap om heder inom socialtjänsten.  

Andreas Lundgren (S) undrar om förvaltningen delar den bilden och vad 

förvaltningen ämnar vidta för åtgärder i så fall. 

 

Anette Forsberg svarar att det stämmer till viss del men att det även 

personal med mycket god kunskap. Problem uppstår när personal som fått 

utbildning i frågorna byter jobb.  

Nämndens beslutsordning  

Yrkanden  

Andreas Lundgren (S) yrkar att förvaltningen ska återkomma med en 

redovisning till nämnden om hur man ser på rapportens påpekade brister 

och om det finns åtgärder man ämnar vidta.  

Propositionsordning 

Nämnden bifaller Lundgrens (S) förslag.  

 

Beslutet ska skickas till  
Ulrica Gustafsson 

Karolina Lundqvist  
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§ 28 
 

Diarienr:  

Återrapport från IFO-utskottet 

Beslut  

Frågan anses besvarad.  

Ärendebeskrivning  

Hanna Lundin-Jernberg informerar om en fråga som kom upp på det 

senaste IFO-utskottet: Finns det rutiner för barn som kan hamna mellan 

stolarna när de flyttar mellan olika kommuner?  

 

Anette Forsberg, verksamhetschef, svarar att alla fall är olika men den 

generella regeln är att om ett barn flyttar från Umeå kommun rapporteras 

orosanmälan vidare till den nya kommunen.  
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§ 29 
 

Diarienr:  

Övrig fråga: Brev om vikariesituationen 

Beslut  

Frågan anses besvarad.  

Ärendebeskrivning 

Nämnden fick ett mail från en medborgare kring vikariesituationen inom 

personlig assistans. Andreas Sellstedt (V) undrar hur vikariesituationen ser 

ut idag?  

 

Socialdirektör Karolina Lundqvist svarar att det har varit en svår situation 

med personalbortfall på grund av familjekarantän och sjukdom. 

Sommarrekrytering pågår och det finns många sökande. En utökning av 

vikariepoolen kan bli aktuell.  
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§ 30 
 

Diarienr: IFN-2022/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

2022 - Anmälan av delegerade 

beslut/anmälningsärenden 2022 februari 

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 2022-02-09 

Protokollsutdrag individ- och familjenämndens arbetsutskott § 20 Kurser 

och konferenser (Dnr. IFN-2022/00011-5)  

 

Övriga beslut   

Delegerade beslut för 2022-01-01 t o m 2022-01-31 inom lagområdena SoL, 

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

2020-11-18. 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 
 

Remiss: Förslag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds 

föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens informationssamtal AD 

2021/1800 (Dnr. IFN-2022/00049-1).  

 
Yttrande till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
Tjänsteskrivelse AD 2021/1800 (Dnr. IFN-2022/00049-2). 
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Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-18 §7 Årsbokslut och 
delårsrapporter 2022 - Beslut och anvisning för rapport till kommunstyrelsen 
för perioden januari-april 2022 (Dnr. IFN-2022/00002-6.)  
 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-18 § 5 Årsbokslut och 
delårsrapporter 2021 - Beslut och anvisning för rapport till kommunstyrelsen 
för perioden jan-dec 2021 (Dnr. IFN-2021/00002-15).  

 

Sekretessärenden 
Delegationsbeslut individ- och familjenämndens ordförande 2022 - Beslut 

om återbetalning personlig assistans. (Dnr. IFN-2022/00030-2) 

 

Protokollsutdrag individ- och familjenämndens IFO-utskott 2022-02-09 §47 

Information.  

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ett tillsynsärende (Dnr. IFN-

2020/00235-14)  

 

Beslut från inspektionen för vård och omsorg i ett klagomålsärende (Dnr. 

IFN-2020/00284-9) 
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§ 31 
 

Diarienr:  

Socialdirektören informerar 

Beslut 

Informationen är delgiven.  

Ärendebeskrivning  

Nämnden får del av information enligt nedan: 

 

Desinformationskampanj: Socialdirektör Karolina Lundqvist informerar om 

en pågående desinformationskampanj som är riktad mot svenska 

myndigheter och specifikt socialtjänsten. Nämnden får information om hur 

kommunen övergripande jobbar med frågan, hur myndigheter på ett 

nationellt plan arbetar samt vilka riktlinjer kring bemötande som finns i 

dagsläget.  

 

Covid: Ulrica Gustafsson, ledningskoordinator informerar om läget i 

verksamheterna utifrån covid-läget. Pandemin är inte över inom 

verksamheterna och funktionshinderomsorgen har fortfarande ett 

ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen. Medarbetarna gör 

ett bra jobb och förvaltningen känner sig försiktigt positiv till lättnad 

framöver.  

 

Grunduppdrag: Petra Nylander, processledare beskriver syftet med 

nämndens grunduppdrag och hur ett nuvarande förslag till grunduppdrag 

ser ut.   
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§ 34 
 

Diarienr:  

Information från ordförande 

Beslut 

Presidiet Andreas Lundgren (S) och Hanna Lundin Jernberg (L) får 

nämndens mandat att jobba vidare i frågan och att upprätta en 

handlingsplan.  

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar om att socialdirektören har returnerat delar av sitt 

arbetsmiljöansvar till individ- och familjenämnden. Arbetsmiljöstrateg 

Ulrica Bertilsson informerar nämnden om rådande läge och hur 

förvaltningen kommer att gå vidare i frågan. Returnering av 

arbetsmiljöuppgifter sker eftersom chefer inom myndighetsutövningen 

anser sig sakna befogenheter för att utföra uppgifterna i dagsläget.  

Ordförande informerar också om att ett skyddsstopp är lagt av 

huvudskyddsombud gentemot biträdande verksamhetschef vid 

myndighetsutövningen. 

 

Det finns en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram åtgärder för att 

kunna återge arbetsmiljöansvaret till socialdirektören. I arbetsgruppen 

ingår bland annat nämndens ordförande, vice ordförande, personaldirektör 

och stadsdirektör.  

 

Ordförande önskar att nämnden ger ordförande och vice uppdrag att 

arbeta vidare med frågan och upprätta en handlingsplan. Ordförande 

kommer se till att dokumentationen i ärendet kommer nämndens 

ledamöter tillhanda.  

 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att ge mandat till ordförande och vice ordförande att 

jobba vidare med frågan och att upprätta en handlingsplan.  

 



Sida 23 av 23 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2022-02-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

 

§ 35 

 

Mentimeter 

Ärendebeskrivning 

Nämnden genomför en mentimeterundersökning.  
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