
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-01-29 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 29 januari 2020, kl. 8:30-15:10 

Plats: KS mötesrum, stadshuset 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Björn Kjellsson (L), vice ordförande 
Marikk Henriksson (S) 
Leif Berglund (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Igor Jonsson (M) 
Gudrun Nordborg (V) 
Andreas Sellstedt (V) 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Hans-Åke Rönnlund (S), tjg. ers. för Alice Nikmanesh (MP) 
Birgitta Nordvall (KD) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Björn Kjellsson (L), omedelbar justering 

 

Sekreterare:        § 11 

 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren (S) 

 

Justerare:      

 Björn Kjellsson (L)  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-01-29 

Anslaget har satts upp: 2020-01-30 

Anslaget tas ner: 2020-02-21 

Förvaringsplats: Stadshuset, norra flygeln, vån 4 

 

Underskrift:   
 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Agnes Blom Bringlöv (S) 

Johan Lindbom (S) 

Gisela Lindmark Eriksson (S) 

Greger Knutsson (M) 

Alireza Mosahafi (M) 

Linda Lotare (V) 

Malin Forss (C) 

 

Tjänstemän 

Monica Wahlström, vik. socialdirektör 

Ulrika Gustafsson, chef processtöd och 

kommunikation/ledningskoordinator  

Maria Hedin, kommunikatör 

Anna Karlander, chef för enheten för stöd och utveckling 

Helle Forsgren, HSL-chef funktionshinderområdet 

Ulla Andersson, planeringssekreterare 

Carina Nylander, controller 
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§ 11 

Diarienr: IFN-2019/00211 

Återremiss av avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, 

dagvård och kost inom individ- och familjenämnden 

och äldrenämnden 

Beslut 

Individ-och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

avgifter för nämndens verksamheter och att dessa ska gälla från 1 april 

2020. Där avgiften inte är kopplad till andel av aktuell maxtaxa ska avgiften 

årligen räknas upp utifrån aktuellt prisbasbelopp. 

  

Individ- och familjenämnden antar förvaltningens svar på de 

kompletterande frågorna och skickar dem till kommunfullmäktige. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Reservation 

Andreas Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”Förslaget på en översyn av hemtjänstavgifter är mycket problematiskt. 

Det innebär en drastisk intensifiering av de tröskeleffekter vi ser mellan 

avgiftsnivåer, där månadsavgiften kan tredubblas för den enskilde på grund 

av en extra beslutad minut. Utöver detta innefattar förslaget en generell 

höjning av avgiftsnivåerna till mer än det dubbla. Förslaget innebär en att 

låta en redan ekonomiskt svag grupp betala notan för politiska 

felprioriteringar, och de förhållandevis små ekonomiska vinster man kan se 

med detta kan inte uppväga den påfrestning detta kommer att orsaka för 

den enskilde.” 

Ärendebeskrivning 

En översyn har gjorts av avgifterna inom ordinärt boende. En 

omvärldsbevakning har visat att Umeå har relativt låga avgifter. En ny 

avgiftstaxa arbetades fram av förvaltningen.  Förslaget återremitterades av 

Kommunfullmäktige 2019-11-25 för att nämnden ytterligare skulle belysa 

konsekvenserna av förslaget, vilka redovisas i kompletterande utredning.  
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Förvaltningen har gjort några justeringar och tydliggöranden i avgiftstaxan 

efter återremissen.   

1. Insatsen städ har lyfts ut ur hemtjänsttaxan och får en separat 

avgift. 

2. Antalet timmar i de tre nivåerna har justerats av två anledningar: 

- städinsats har lyfts ut från hemtjänsttaxan  

- för att underlätta insteget till hemtjänst. 

3. Avgiftens andel av maxtaxans nivå 1 och 2 har justerats.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Förvaltningen framför önskemål om en redaktionell ändring i en tabell på 

sida 2, att lägga in belopp för 2020. 

 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S), Björn Kjellsson (L) och Igor Jonsson (M) yrkar bifall 

till förvaltningens förslag till beslut. 

Andreas Sellstedt (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lundgrens (S) m. fl. yrkande mot Sellstedts (V) yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) m. fl. yrkande. 

 

Arbetsutskottet enas om att uppdra till förvaltningen att korrigera tabellen 

på sida 2 före utskick till nämnd. 

Reservation 

Andreas Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Andreas Sellstedt (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Andreas Lundgren (S), Igor Jonsson (M), Gunnel Lagerkvist (C) och Birgitta 

Nordvall (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Lundgrens (S) m. fl. yrkande mot Sellstedts (V) yrkande 

och finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) m. fl. yrkande. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar att paragrafen justeras 

omedelbart. 

 

Nämnden har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 

avgifter för nämndens verksamheter och att dessa ska gälla från 1 april 

2020. Där avgiften inte är kopplad till andel av aktuell maxtaxa ska avgiften 

årligen räknas upp utifrån aktuellt prisbasbelopp. Nämnden har även 

beslutat att anta förvaltningens svar på de kompletterande frågorna och 

att skicka dem till kommunfullmäktige samt att justera paragrafen 

omedelbart. 

Beslutsunderlag 

Avgifter för hemtjänst och kost  

Svar på kompletterande frågor 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 277 

Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 209 

Beredningsansvariga 

Ulla Andersson, planeringssekreterare 

Carina Nylander, controller 

Nils Enwald, kanslichef  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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