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Anslaget har satts upp: 2022-05-03 

 

Anslaget tas ner: 2022-05-25 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A, Umeå 

 

Underskrift:   
 Tilda Molin, nämndsekreterare



Sida 3 av 30 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2022-04-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

 

Rita Poromaa (S)  

Alireza Mosahafi (M)  

Margit Hast Horvath (C) 

Hans-Christer Jonsson (L) 

Felix Bockel (MP) § 85-97 

Liv Zetterberg (V) § 81-97 

 

Tjänstepersoner 

Karolina Lundqvist, socialdirektör 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator  

Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef  

Maria Hedin, kommunikatör  

Lina Rolén Nordin, utredare § 78 

Daniel Levisson, statistiker § 81  

Sofia Rönnholm, enhetschef § 85 

Mona Morin, HR-strateg § 86  

Emil Forsberg, digitaliseringschef § 88  

Tomas Forsberg, IT-chef § 88  

Mona Kårebrand Åberg, HR-chef  
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§ 74 

 

Diarienr:  

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen godkänns med tillägg av Gunnel Lagerkvists (C) fråga.  

Ärendebeskrivning  

Eventuella förändringar i nämndens föredragningslista noteras. Gunnel 

Lagerkvist (C) anmäler en övrig fråga angående fortsatt utbildning för 

nämnden efter den 3e maj.   
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§ 75 
 

Diarienr:  

Anmälan av jäv 

Beslut  

Ingen person anmäler jäv.  

Ärendebeskrivning   

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

vid nämndens behandling av ärendet. 

  



Sida 6 av 30 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2022-04-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 76 
 

Diarienr: IFN-2022/00003 

Ekonomirapport mars 2022 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten för mars 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 

Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+15,8 mnkr) förklaras 

av funktionshinderomsorg (+15,0 mnkr), gemensamma kostnader (+5,1 

mnkr), ensamkommande barn (-1,8 mnkr), försörjningsstöd (-0,2 mnkr) 

samt individ- och familjeomsorg (-2,3 mnkr). Individ- och familjenämndens 

nettokostnader (359,5 mnkr) har ökat med 2,3 % (8,2 mnkr) i jämförelse 

med 2021. För att ha en budget i balans kunde nettokostnaderna öka med 

6,8 % (24,0 mnkr) vilket innebär en positiv budgetavvikelse på +15,8 mnkr.  

 

Att nettokostnaderna inte ökat mer mellan åren beror främst på att 

nämnden erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader för december 2021 tom 

mars 2022 på 6,8 mnkr. Mars är sista månaden ersättning för 

sjuklönekostnader utbetalas. Andra orsaker är att hemtjänsttimmarna har 

minskat med 7,2 % i jämförelse med föregående år, pågående arbeten med 

samplanering och uppföljning, samt kvarstående volymmedel för LSS-

boenden. Men även pga. tillfälliga positiva effekter så som återbetalning 

från ett assistansbolag, samt ett LSS-ärende som blivit SFB. 

 

Till och med mars var det bokfört 5,0 mnkr som merkostnader till följd av 

pandemin. Av detta var 1,0 mnkr på grund av inköp av skyddsutrustning 

och 4,0 mnkr på grund av personalkostnader. Förutom intäkterna för 

sjuklönekostnaderna har nämnden även erhållit 0,7 mnkr i intäkter för 

övriga merkostnader. Det är ett statsbidrag som avsåg de merkostnader 

som verksamheterna hade under 2020 men där intäkten utbetalades först 

under mars, juli och december 2021. Det innebär att till och med mars 
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påverkas nämndens ekonomi positivt med ca 2,4 mnkr med anledning av 

pandemin, i direkta kostnader och intäkter. 

 

Gemensamma kostnader 

Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på 

+5,1 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på kvarstående volymmedel för 

LSS-boenden (+3,8 mnkr), vakanser med pågående rekryteringar (+0,5 

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

rehabilitering och övriga driftskostnader (+0,9 mnkr).  

 

Inga kostnader för viten ej verkställda beslut för perioden. 

 

Funktionshinderomsorg 

Inom funktionshinderomsorgen beror resultatet (+15,0 mnkr) på nästan 

alla verksamheter och generellt sett handlar det fortsatt om pandemins 

påverkan på verksamhetsområdet i form av minskat/fortsatt lågt inflöde, 

att uppstart/utökning av verksamheter inte blivit av i den takt som 

planerats, samt förändrade arbetssätt och större fokus på uppföljning och 

bemanningsplanering. Resultatet beror också på tillfälliga positiva effekter 

under perioden så som kompensation för höga sjuklönekostnader, 

återbetalning från ett assistansbolag, samt ett LSS-ärende som blivit SFB. 

 Hemtjänsttimmarna har minskat med 7,2 % i jämförelse med 2021 
och i jämförelse med 2020 så har hemtjänsttimmarna minskat med 
24,4%. 

 

 Funktionshinderomsorgen har erhållit 5,9 mnkr i sjuklönekostnader 
för perioden dec 2021 tom mars 2022 som tillfälligt påverkar 
resultatet positivt.  
 

Individ- och familjeomsorg 

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-2,3 mnkr) beror framför 

allt på barn- och ungdomsvården (-6,3 mnkr) där behov av konsultstödda 

familjehem (-4,6 mnkr) och av extern institutionsvård (-6,3 mnkr) är 

fortsatt större än budget. Vid jämförelse med samma period 2021 har 

antalet familjehemsplaceringar ökat med 13,2 % och antalet 

institutionsplaceringar ökat med 18,4 %. Dock har antalet 

institutionsplaceringar minskat i jämförelse med sista kvartalet 2021. 

Samtidigt finns det överskott för traditionella familjehem (+1,8 mnkr) och 
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för öppenvård (+1,6 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 är det ett mindre underskott (-0,4 mnkr) 

vilket beror på att kostnaderna för extern öppeninsats med boende har 

ökat jämfört med föregående år. Kostnaderna för HVB-placeringar och 

extern öppenvård har däremot minskat jämfört med föregående år.  

 

Ensamkommande barn 

Underskottet inom verksamheten för ensamkommande barn (-1,8 mnkr) 

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

externa placeringar, högre bemanning i verksamheten och högre kostnader 

för lokaler än vad budgeten tillåter. Dialog förs med Migrationsverket om 

möjligheten att ta emot fler KVOT ungdomar, samt har man förlängt 

avtalen med kranskommunerna om att överta deras andelar även 2022. 

 

Försörjningsstöd 

Försörjningsstödets resultat för perioden är (-0,2 mnkr) och vid jämförelse 

med 2021 har antalet hushåll minskat med 12,1 % däremot har utbetalt 

belopp ökat med 6,2 %. Under 2021 ökade antalet hushåll i perioder på 

grund av uteblivna jobb med anledning av pandemin men i nuläget är det 

svårbedömt hur utvecklingen kommer att vara under året. 

 

Årsprognos 

Årsprognosen för 2022 är fortsatt svår att beräkna utifrån att verksamheter 

fortsättningsvis påverkas på ett eller annat sätt utav pandemin. 

Årsprognosen är oförändrad och beräknad till +8,2 mnkr. Prognosen 

baseras på kvarstående budget för tillkommande verksamheter, fortsatt 

lägre beviljade timmar i hemtjänsten, överanställningar i verksamheterna, 

inköp av skyddsutrustning, erhållna ersättningar kopplat till pandemin, 

antalet externa placeringar för barn och unga, samt utvecklingen inom 

ensamkommande barn. 
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Beslutsunderlag 

IFN budgetavvikelse och prognos mars 

Beredningsansvariga 

Ida Arvidsson, TF ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Ida Arvidsson 
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§ 78 
 

Diarienr: IFN-2021/00274 

Yttrande över motion 35/2021 - Inför ett 

individuellt anhörigstöd 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att yttra sig till kommunstyrelsen i 

enlighet med yttrande 2022-03-23 och föreslår att kommunfullmäktige 

anser motionen besvarad. 

Reservation  
Igor Hell (M) och Birgitta Nordvall reserverar sig till förmån för eget förslag 

till beslut.  

Ärendebeskrivning 

I en motion till Umeå kommunfullmäktige beskriver Kristdemokraterna att 

en stor del av vården och omsorgen som bedrivs i hemmen utförs av 

anhöriga, och att Umeå kommun erbjuder olika former av anhörigstöd 

såsom arvoderad anhörigvård, avlastning och samtalsstöd. 

Kristdemokraterna yrkar att ett individuellt anhörigstöd på max 3 000 kr 

per år införs, för att ytterligare stötta arvoderade anhörigvårdare. 

Kommunstyrelsen har begärt individ- och familjenämndens yttrande över 

motionen. Förvaltningens förslag till yttrande är daterat 2022-03-23. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning  

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

tilltjänsteskrivelsens förslag.  

Beslutsgång 
Utskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med 

tjänsteskrivelsens förslag.  
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Nämndens beslutsordning 

 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) Hanna Lundin Jernberg (L), Linda Lotare (V) och Felix 

Bockel (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande att 

motionen ska anses vara besvarad.  

 

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

motionen.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 

att bifalla arbetsutskottets förslag om att motionen ska anses vara 

besvarad.  

 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2022-03-23 

Motion 35/2021 

Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 81 
 

Diarienr:  

Information bostadsförsörjningsprogram 

Beslut  

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning  

Daniel Levisson, statistiker, informerar nämnden om förändringar och 

tillskott i det kommande bostadsförsörjningsprogrammet.  
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§ 82 
 

Diarienr: IFN-2021/00026 

Statistikrapporter ej verkställda beslut SoL 2021-12-

31 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej 

verkställda beslut enligt SoL.  

 

Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Ärendebeskrivning 

Från och med 2006-07-01 gäller, enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen, 
följande beträffande ej verkställda gynnande beslut:  
 
”Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.  
 
Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 

verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd 

dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut. Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per 

kvartal.” 

Beslutsunderlag 

Rapport SoL 2021-12-31 

Beredningsansvariga 

Tilda Molin, nämndsekreterare 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

Kommunrevisionen  
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§ 83 
 

Diarienr: IFN-2021/00027 

Statistikrapporter ej verkställda beslut LSS 2021-12-

31 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej 

verkställda beslut enligt LSS.  

 

Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Ärendebeskrivning 

Från och med 2008-07-01 gäller, enligt 28 h § lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), följande beträffande ej verkställda 

gynnande beslut.  

 

”Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts 

inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare 

ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 

förflutit från dagen för respektive beslut. 

 
Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts på 

nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden 

ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid 

som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering enligt 

denna paragraf ska ske en gång per kvartal.” 

 

Beslutsunderlag 

Rapport LSS 2021-12-31 
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Beredningsansvariga 

Tilda Molin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 
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§ 84 
 

Diarienr: IFN-2020/00255 

Åtgärder för att undvika ej verkställda beslut - 

uppföljning 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Individ och familjenämnden uppdrog mars i 2021 till förvaltningen att 

återkomma med en uppföljning av vidtagna åtgärder för att undvika ej 

verkställda beslut.  

Uppföljningen omfattar  

 Åtgärder som är vidtagna utifrån tillsyn från IVO vad gäller 
inrapportering av ej verkställda beslut.  

 Omorganisering av resurs och ledsagningsenheten, som syftat till 
att effektivisera och säkra verkställande av insatserna 
kontaktperson, ledsagning och avlösarservice.  

 Nuläge och behov av aktiviteter för att fortsatt verka för att insatser 
verkställs och att inrapportering till IVO fungerar inom nämndens 
område.  

 

Nämnden får information om arbetet med att rapportera, organisera samt 

vilka insatser som görs för att rekrytera fler uppdragstagare.  

 

Beslutsunderlag 

Enligt 16 kap. 6 f§ SoL och 28 f§ LSS är kommunen skyldig att rapportera ej 

verkställda beslut kvartalsvis till IVO. 

Rapporteringen görs av personer inom organisationen som har fått en roll 

som rapportör och är anmäld och godkänd. IVO bedömer om tiden till 

verkställighet är skälig. Om inte kan de ansöka om vite/ särskild avgift.   
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Under 2020 genomfördes en tillsyn av IVO som belyste ett antal brister i 

inrapporteringen av ej verkställda beslut. Det har legat till grund för ett 

förbättringsarbete som genomförts i alla berörda verksamheter.  

Det har omfattat förtydliganden kring ansvar och roller, rutiner och 

arbetssätt samt utbildningsinsatser.  

 

De insatser som oftast rapporteras som ej verkställda är ledsagning, 

kontaktperson och avlösarservice.  

 

Under rådande pandemi har fler ej verkställda behov rapporterats. Det 

utifrån ännu större svårigheter med att rekrytera uppdragstagare och för 

att fler personer har avsagt sig insatsen.   

 

Organisatoriska åtgärder för att effektivisera kring verkställande av 

insatser. 

Omorganisering av ledsagningsenheten och resursenheten har genomförts 

och arbetsuppgifterna har fördelats till myndighetsutövning, bemanning 

stöd och omsorg och administration. Det för att bättre kunna följa upp 

insatser, upprätthålla rättssäkerhet, matcha och mera offensivt rekrytera 

uppdragstagare.  

organisationsförändringen har även inneburit att effektivisera löne- och 

timrapportering och andra administrativa uppgifter kopplade till 

insatserna.  

 

Aktuellt nuläge och nya aktiviteter 

Efter en pandemi med en verksamhet som anpassats utifrån nya behov och 

riktlinjer, så identifieras att ett omtag behöver göras kring en del 

aktiviteter. Framtagen plan behöver uppdateras vad gäller åtgärder.  

De insatser som samordnas förväntas vara, än viktigare för många individer 

nu då samhället öppnas upp.  

Det kommer att inledas med att kartlägga arbetsflödet från ansökan till 

verkställande, för att tydliggöra vad som är i behov av justering för att nå 

målen med att verkställa alla beslut i rimlig tid.  

Då uppgifterna är fördelade på tre enheter krävs ännu tydligare arbetssätt 

som håller ihop alla aktiviteter som behöver genomföras kring den 

enskilde.  
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Att personer oftare har stora och komplexa behov ställer högre krav på 

matchning och försvårar rekryteringen av uppdragstagare. Det kräver en 

högre grad av samordning.  

En väg in behövs för att göra det tydligt för medborgaren och för 

uppdragstagare. Även fler och gemensamma insatser kring matchning och 

marknadsföring.  

 

Beredningsansvariga 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef 

Beslutet ska skickas till 
Viviann Dannelöv Nilsson 
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§ 85 
 

Diarienr: IFN-2020/00208 

Uppföljning av uppdrag gällande 

vårdnadsöverflyttningar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fått i uppdrag av individ- och familjenämnden att se över 

stödet till familjehem i samband med att det kan vara aktuellt med att 

genomföra en vårdnadsöverflytt. I uppdraget ingår att göra en omvärldsanalys 

av andra kommuners stöd och hantering. Nämnden fick en rapport i maj 2021 

och beslutade om att få ytterligare en uppföljning i nämnden.  

Beslutsunderlag 

Vårdnadsöverflyttning – uppföljning till nämnd 2022-03-25 

Beredningsansvariga 

Sofia Rönnholm, enhetschef familjerätt och placeringsgrupp 

Beslutet ska skickas till 
Sofia Rönnholm 

Camilla Thunell   
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§ 86 
 

Diarienr: IFN-2019/00249 

Kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg 

2020-2022 - Information om revidering 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden får information inför antagandet av en ny 

kompetensförsörjningsplan gällande 2023-2025.  

Beslutsunderlag 

Kompetensförsörjningsplan 2023-2025 IFN  

Beredningsansvariga 

Mona Morin, HR-strateg 

Beslutet ska skickas till 
Mona Morin 
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§ 87 
 

Diarienr: IFN-2019/00211 

Översyn avgifter - Uppföljning 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

 

Individ- och familjenämnden beslutar att fortsätta följa utvecklingen 

halvårsvis med nästa uppföljning i oktober 2022.  

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden beslutade maj 2021 att fortsätta följa 

förändringarna av avgifterna och hur höjningen påverkar de som berörs. 

 

Under 2020 fattades beslut av kommunfullmäktige om nya avgifter för 

hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kost. De nya avgifterna började gälla 

från och med 1 april 2020. Anledningen var att behovet av vård och omsorg 

ökar samtidigt som kommunen har betydande ekonomiska utmaningar och 

därför måste intäkterna öka. 

Hur stor avgiften blir beror på omfattningen av hjälpen och 

betalningsförmåga. Avgiften består av 3 nivåer där nivå 1 är upp till 15 

timmar, nivå 2 mellan 15 och 35 timmar och nivå 3 mer än 35 timmar.  

Avgift för nivå 1, 434 kr/mån, nivå 2, 1302 kr/mån och för nivå 3 2170 

kr/mån. Barn och unga under 20 år betalar ingen avgift.  

 

Beslutsunderlag                      

Under perioden april 2020 tom februari 2021, har biståndshandläggare 

manuellt noterat anledningen till minskade, pausade eller avslutade 

insatser.  

Med anledning av pågående pandemi, nytt arbetssätt med uppföljning av 

insatser på individnivå samt högre avgifter, är det ej möjligt att säkert ange 

anledning. Det finns också ett antal personer som ej vill ange orsak, och de 

finns ej med i statistiken. Det är ej heller möjligt att veta om personer 

avstår med att söka stöd på grund av avgifter, då behov finns.  
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Efter perioden har ej funnits förutsättningar för att registrera och ta fram 

statistik, vilket innebär att uppföljning för perioden fram till januari 2022 

utgörs av biståndshandläggares erfarenheter och upplevelse i kontakt med 

medborgare.  

När det gäller specifikt höjda avgifters påverkan kan man se att under det 

första året efter höjning av avgifter, så har 67 individer med hemtjänst 

angett att de pausat, minskat eller avslutat sina insatser utifrån högre 

avgifter. 16 personer har avslutat ledsagning enligt SOL och endast två 

personer har avslutat matdistribution.  

Det är angeläget att betona att det omfattar de personer som angett 

anledning till avslut. Det totala antalet utförda timmar av insatser enligt 

SOL har minskat under perioden och det är ej möjligt att avgöra vilket som 

påverkar mest, pågående pandemi, högre avgifter eller ett minskat behov 

av insatser.  

Förändringen av antalet timmar har påverkat alla utförare, såväl 

kommunens egen hemtjänst som alla LOV utförare.  

Angående nuläget så anger biståndshandläggare att det är ett antal 

individer som avsäger sig insatser utifrån avgifter, man anser att det är 

relativt vanligt förekommande.  Vanligast är att man vill påverka antalet 

timmar för att komma på en lägre avgiftsnivå, då kostnaden mellan nivåer 

uppfattas som hög. Man anger också att flertalet avstår från 

matdistribution på grund av kostnad.  

Fortsatt finns anledning att följa individers faktiska behov i förhållande till 

att insatser avbokas och minskar.   

 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att godkänna informationen och att fortsätta följa 

ärendet halvårsvis i nämnden.   

Beredningsansvariga 

Viviann Dannelöv Nilsson, Verksamhetschef 

 

Beslutet ska skickas till 
Viviann Dannelöv Nilsson, Verksamhetschef 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator 
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§ 88 

 

Diarienr:  

Genomförande av molnlagring - information 
 

Beslut  

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning  

Emil Forsberg och Tomas Forsberg informerar nämnden om införande av 

molnlagring av känsliga personuppgifter.  
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§ 89 
 

Diarienr:  

Återkoppling från kurser och konferenser 
 

Ärendebeskrivning 

Leif Berglund (S) och Liv Zetterberg (V) informerar nämnden om 

utbildningar de deltagit i.  
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§ 90 
 

Diarienr: IFN-2022/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

2022 april 

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 2022-04-06 
Protokollsutdrag - Återkrav personlig assistans § 50 (IFN-2022/00112-3) 

Övriga beslut 
Delegerade beslut för 2022-02-28 t o m 2022-03-31 inom lagområdena SoL, 

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

2020-11-18. 

Anmälningsärenden  

Anmälan personuppgiftsincident - Anmälan till 

Integritetsskyddsmyndigheten – mejladress (Dnr. IFN-2022/00100-1) 

 

Anmälan personuppgiftsincident - Anmälan till 

Integritetsskyddsmyndigheten – OneDrive (Dnr. IFN-2022/00088-1) 

 

Anmälan personuppgiftsincident - Anmälan till 

Integritetsskyddsmyndigheten – möteslänk (Dnr. IFN-2022/00102-1)  
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Anmälan personuppgiftsincident - Anmälan till 

Integritetsskyddsmyndigheten – bokning (Dnr. IFN-2022/00104-1)  

 

Samråd vård och omsorg 2022-03-16 (Dnr. IFN-2022/00038-1)   

 

Personliga ombud i Umeåregionen 2021 - Beslut med godkännande av 

redovisning 2021 från Länsstyrelsen i Västerbotten (Dnr. IFN-2021/00015-

6)  

 

Handlingsplan mot halverad barnfattigdom - Beslut kommunfullmäktige § 

65 (Dnr. IFN-2019/00280-11).  

 

Tjänsteskrivelse Covid 19-ärenden (Dnr. IFN-2022/00120-1)   

 

Beslut kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott § 120 - Öppna 

sammanträden (IFN-2020/00086-21) 
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§ 91 
 

Diarienr:  

Socialdirektören informerar 
 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.  

 

Individ- och familjenämnden ska få löpande uppföljning vid kommande 

nämnder angående situationen på barn och unga myndighetsutövning.  

 

Individ- och familjenämnden ger presidiet i uppdrag att föra dialog med 

kommunrevisionen angående tidsplan för genomförande av revision inom 

barn och unga myndighetsutövning med hänsyn till nuvarande 

arbetsbelastning.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialdirektör Karolina Lundqvist informerar nämnden om aktuella 

händelser i verksamheten enligt nedan:  

 

 Läget i Ukraina:  

Karolina Lundqvist informerar: Migrationsverket har tagit fram 

fördelningsnyckel. 40% beräknas vara barn 6-15 år.  

Fler personer ska omfattas av massflyktsdirektivet.  

 

 Barn och unga myndighetsutövning: 

Viviann Dannelöv Nilsson informerar om en just nu mycket hög 

arbetsbelastning inom verksamheten. Det finns just nu en 

prioriteringsordning och verksamheten tar hjälp från alla enheter 

som kan utreda barn. Detta beror inte på ökat inflöde utan på brist 

på medarbetare. Prognosen är att åter ha grundbemanning i 

oktober.  
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 Revision KPMG:  

Mona Kårebrand Åberg informerar om att en granskning ska 

genomföras kring ledarskap, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. 

Kommer jobba med enkät samt intervjustudier. I 

september/oktober kommer den vanliga medarbetarenkäten ut.  

 

 Karolina Lundqvist besvarar Gunnels Lagerkvists fråga angående 

kommande utbildningsinsatser för nämnden.  

 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar att presidiet ska träffa revisionen för dialog.  

 

Andreas Sellstedt (V) yrkar att ett förstärkt arbetsutskott ska träffa 

revisionen för dialog.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att presidiet ska 

träffa revisionen för dialog.  
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§ 97 

 

Diarienr:  

Mentimeter 
 

Ärendebeskrivning  

Nämnden genomför en mentimererundersökning.  
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