
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-09-21 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 21 september 2022 kl. 08:30-14.10 

Plats: Esplanaden 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Hanna Lundin-Jernberg (L) 
Marikk Henriksson (S) 
Leif Berglund (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Igor Hell (M) 
Andreas Sellstedt (V) 
Liv Zetterberg (V) tj. ers. för Linda Lotare (V) 
Margith Hast Horvath (C) tj. ers. för Gunnel Lagerkvist (C) 
Felix Bockel (MP) tj. ers. för Alice Nikmanesh (MP) §§167-173 
Alice Nikmanesh (MP) §§173-178 
Greger Knutsson (M) tj. ers. för Birgitta Nordvall (KD) 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Hanna Lundin Jernberg (L) fredag 23 september kl. 13.00 
  

 

Sekreterare:        §§ 167-178 

 Tilda Molin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren (S) 

 

Justerare:      

 Hanna Lundin Jernberg (L)  
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-09-21 

 

Anslaget har satts upp: 2022-09-26 

 

Anslaget tas ner: 2022-10-18 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A, Umeå  

 

Underskrift:   
 Tilda Molin, nämndsekreterare 



Sida 3 av 21 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2022-09-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Hans-Åke Rönnlund (S)  

Gisela Lindmark Eriksson (S) 

Rita Poromaa (S)  

Alireza Mosahafi (M) 

Hans-Christer Jonsson (L) 

Felix Bockel (MP) §§173-178 

 

Tjänstepersoner 

Karolina Lundqvist, socialdirektör  

Ulrica Gustafsson, kvalitetschef  

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef myndighetsutövning §§167-

173 

Annette Forsberg, verksamhetschef IFO barn unga §§ 167-174 

Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg §§167-173 

Simon Blomberg, ekonomichef §§167-173 

Sara Bäckmark, HR-chef §§167-173 

Malin Björnerbäck, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) §§167-173 

Maria Hedin, kommunikatör  

Erica Bålfors Birgersson, enhetschef systematiskt kvalitetsarbete §§167-

173 

Åsa Marklund, enhetschef familjehemscentrum § 174 

Ann Vidmark, kommunikatör § 174 
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§ 167 
 

Godkännande av dagordning 
 

Beslut  

Dagordningen godkänns.  

 

Ärendebeskrivning  

Eventuella förändringar i nämndens föredragningslista noteras.  
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§ 168 
 

Anmälan av jäv 
 

Beslut  

Ingen person anmäler jäv.  

 

Ärendebeskrivning  

En jävig person får varken delta i beslut eller handläggningen av ett ärende.  
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§ 169 
 

Diarienr: IFN-2022/00003 

Nya chefer 
 

Ärendebeskrivning  

Nytillträdda chefer presenterar sig för nämnden. Vid detta sammanträde 

deltar Malin Björnerbäck, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS).  
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§ 170 
 

Diarienr: IFN-2022/00002 

Individ- och familjenämndens delårsrapport 

januari-augusti 2022 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
nämndens verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti 2022.  
 
Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten.  
 
Individ- och familjenämnden godkänner internkontrollrapporten för 

perioden januari-augusti 2022 och bedömer att den interna kontrollen är 

tillräcklig. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen mot bakgrund av 

årets prognostiserade överskott se över om ytterligare personalsatsningar 

kan göras under kvarvarande del av året för att underlätta 

kompetensförsörjningen.  

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en plan 

för det uppsökande arbetet i syfte att öka allmänhetens kunskap om 

socialtjänstens uppdrag.  

 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden 
januari-augusti 2022 beskriver verksamhetens genomförda aktiviteter samt 
måluppfyllelse i enlighet med nämndens uppdragsplan och 
kommunfullmäktiges mål till nämnd. 
 
Den ekonomiska uppföljningen visar nämndens resultat för perioden 
januari-augusti 2022.  
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Individ- och familjenämnden beslutar årligen om en internkontrollplan. 

Uppföljningen som förvaltningen redovisar för nämnden gäller för 

perioden januari - augusti 2022. 

 

Nämndens beslutsordning  

Nämnden enas om att godkänna delårsrapporten samt följande 

tilläggsuppdrag:  

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen mot bakgrund av 

årets prognostiserade överskott se över om ytterligare personalsatsningar 

kan göras under kvarvarande del av året för att underlätta 

kompetensförsörjningen.  

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en plan 

för det uppsökande arbetet i syfte att öka allmänhetens kunskap om 

socialtjänstens uppdrag.  

 

Beslutsunderlag 
Individ- och familjenämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden 
januari-augusti 2022 
Ekonomirapport t o m augusti 2022 
Internkontrollrapport januari-augusti 2022 

Beredningsansvariga 

Karolina Lundqvist, socialdirektör 

Ulrika Gustafsson, kvalitetschef 

Sara Bäckmark, Hr-chef 

Simon Blomberg ekonomichef 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef myndighetsutövning 

Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg 

Annette Forsberg, verksamhetschef IFO barn unga  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ulrika Gustafsson 
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§ 171 
 

Diarienr: IFN-2022/00151 

Utvecklingsanslag för digitalisering och 

digitaliseringsreserv 2023 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner ansökan om medel från 

Utvecklingsanslag och Digitaliseringsreserv. 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2020 finansierar kommunstyrelsen medel till utvecklingsinitiativ och 

projekt som bidrar till kommunens verksamheter och som med stöd av 

digitalisering och digital transformation, stärker utvecklingsförmågan och 

över tid sänker kommunens driftkostnader.  

 

Följande kriterier kommer att beaktas inför beslut om att bevilja eller avslå 

ansökan om medel ur utvecklingsanslaget. Initiativet: 

• bidrar till program/inriktningsmål 
• skapar förutsättningar för att klara kompetensförsörjningen, bidrar 

till bättre  

 arbetsmiljö och/eller medborgarnytta 
• utforskar nya sätt att leverera välfärdstjänster genom 

innovationsinitiativ och piloter 
• skapar nettonytta – investera för att sänka driftskostnader 
• bedrivs i samarbete/partnerskap med universitet, offentliga aktörer 

eller det lokala  

 och regionala näringslivet 
• medfinansieras av ansvarig nämnd 
• uppväxling av projektets budget via externa finansieringskällor 

 

Inom stöd och omsorg pågår ett fler tal initiativ och projekt inom området 

digitalisering. Stöd och omsorgs digitaliseringsenhet föreslår att individ och 

familjenämnden ansöker om medel för följande projekt: 

• Ökad digitalisering i socialtjänsten - Införande av processtöd och 
planeringsverktyg 
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Beslutsunderlag 

• Ansökningsblankett utvecklingsanslag digitalisering och 
digitaliseringsreserv 

• Planeringsverktyg nyttoanalys 
• Processtöd nyttoanalys 

 

Beredningsansvariga 

Emil Forsberg, Digitaiseringschef äldreomsorgen  

 

Beslutet ska skickas till 
Emil Forsberg 

Kommunstyrelsen 

   
 

 

  

https://noa.umea.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=1860774&VerID=1542194
https://noa.umea.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=1860774&VerID=1542194
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§ 172 
 

Diarienr: IFN-2022/00198 

Återkoppling initiativärende - Tillfällig förändring av 

riktlinjer för ekonomiskt bistånd till barnfamiljer 

gällande beräkning av tillfälligt tilläggsbidrag inom 

bostadsbidraget 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att under juli till december 2022 ej 

räkna tillfälliga tilläggsbidraget för barnfamiljer, inom bostadsbidraget som 

har rätt till särskilt bidrag eller umgängesbidrag, som en inkomst vid 

prövning mot riksnorm.  

Utbetalning ska ske retroaktivt för perioden juli-oktober 2022 för 

barnfamiljer som uppburit försörjningsstöd under juli-oktober 2022 och 

som uppburit det extra tillägget. För perioden november-december 2022 

ska utbetalning ske i samband med utbetalning av ordinarie 

försörjningsstödsperiod.      

Kostnaden beräknas till maximalt ca 410 750 kr/månad och maximalt ca 

2 464 500 kr för hela perioden juli-december 2022.  

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att se över 

ekonomiskt bistånd till barnfamiljer och ensamstående och om ytterligare 

höjningar behöver göras utifrån rådande situation med ökade kostnader 

för hushållen. 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen har fattat beslut om en tillfällig ändring i Socialförsäkringsbalk 

(2010:110) 96 kap. Rätten till bostadsbidrag 3 a §. Tillfälligt tilläggsbidrag 

till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade 

levnadsomkostnader.  
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Ändringen gäller barnfamiljer som har rätt till särskilt bidrag eller 

umgängesbidrag enligt 3 och 4-9 §§. Höjningen av bostadsbidraget för 

barnfamiljer som har rätt till särskilt bidrag eller umgängesbidrag eller som 

senare i år kommer att ha rätt till det extra bidraget gäller under perioden 

juli - december 2022 och införs med anledning att särskilt skydda hushåll 

med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar.  

Det tidsbegränsade bostadsbidraget är skattefritt och kommer därmed att 

ge en reell höjning av den disponibla inkomsten för berörda barnfamiljer. 

Tilläggsbidrag till barnfamiljer beräknas på grundval av bidrag till kostnader 

för bostad, särskilt bidrag och umgängesbidrag. Om sådana bidrag 

sammanlagt beräknas till ett mindre belopp än 1 200 kronor för helt år, 

finns det dock ingen rätt till tilläggsbidrag. Lag (2022:1041).  

Det tillfälliga tilläggsbidraget betalas ut automatiskt till barnfamiljer som 

har rätt till särskilt bidrag eller umgängesbidrag. Tilläggsbidraget kommer 

att motsvara 25 procent av det preliminära bostadsbidraget och kommer 

som mest att lämnas med 1 325 kronor per månad och familj. 

Regeringen har även åren 2020 och 2021 beslutat om Tillfälligt 

tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget för perioden 200701-

201231 samt 210701-211231. Ekonomiskt utsatta barnfamiljer med 

ekonomiskt bistånd har haft samma möjlighet som övriga barnfamiljer att 

ta del av det tidsbegränsade tilläggsbidraget inom bostadsbidraget ifall de 

varit berättigade till bostadsbidrag. Bostadsbidrag, liksom andra 

socialförsäkringsförmåner, minskar ekonomiskt bistånd, krona för krona. 

Samtidigt får dessa hushåll sin bostadskostnad täckt av ekonomiskt 

bistånd. Det ekonomiska biståndet är det yttersta skyddsnätet och vid 

bedömningen av rätten till bistånd ska alla hushållets inkomster beaktas, 

däribland tilläggsbidraget i likhet med övriga socialförsäkringsförmåner.  

För vissa barnfamiljer kan tilläggsbidraget lyfta hushållets ekonomiska 

standard över gränsen för att få ekonomiskt bistånd. Det innebär att vissa 

barnfamiljer inte längre har behov av och rätt till ekonomiskt bistånd och 

de behöver då inte längre göra månadsvisa ansökningar om 

försörjningsstöd. Andra barnfamiljer kan, trots tilläggsbidraget, ha 

inkomster under norm och har fortsatt behov av försörjningsstöd. Med 

tanke på kostnadsökningarna i samhället under 2022 som medfört ökade 
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levnadsomkostnader riskerar de mest utsatta barnfamiljerna vars 

inkomster ligger antingen strax över norm eller under norm att hamna 

under skälig levnadsnivå. Det innebär att dessa barnfamiljer riskerar att få 

svårighet att betala sina bostadskostnader och därmed ökar också risken 

att bli vräkt. 

I Umeå kommun finns i dagsläget ca 310 hushåll med försörjningsstöd i 

snitt per månad som har särskilt bidrag eller umgängesbidrag inom 

bostadsbidraget. 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden:  

Andreas Lundgren (S), Liv Zetterberg (V), Igor Hell (M), Felix Bockel, Greger 

Knutsson (M) och Hanna Lundin Jernberg (L) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Andreas Lundgren (S) yrkar på följande tilläggsuppdrag till förvaltningen:  

Att se över ekonomiskt bistånd till barnfamiljer och ensamstående och om 

ytterligare höjningar behöver göras utifrån rådande situation med ökade 

kostnader för hushållen. 

Beslutsgång  

Ordförande Andreas Lundgren (S) frågar om nämnden kan godkänna 

förvaltningens förslag samt det egna tilläggsyrkandet och finner att det 

godkänns.  

Beslutsgång  

Ordförande finner att nämnden enas om att godkänna tjänsteskrivelsens 

förslag.  

 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna det egna tilläggsyrkandet 

och finner att det godkänns.  

 

Beredningsansvariga 

Ann-Kristin Andersson, enhetschef försörjningsstöd  
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Beslutet ska skickas till 
Ann-Kristin Andersson  
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§ 173 
 

Diarienr: IFN-2022/00083 

 

Hedersrelaterat våld - Kunskapsläge inom 

förvaltningen 
 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning 

Vid individ- och familjenämndens sammanträde 2022-06-22 uppdrogs 
förvaltningen att återkomma med löpande uppdateringar kring kunskapsläget 
inom förvaltningen gällande hedersrelaterat våld samt hur verksamheterna 
generellt lyckas med placeringar av unga kvinnor som utsatts för 
hedersrelaterat våld. 
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§ 174 
 

Diarienr: IFN-2020/00147 

Uppföljning av strategi familjehem - Yttrande till 

individ- och familjenämnden  
 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning 

Nämnden får en uppföljning utifrån ”Strategin för att minska andelen 

familjehem i privat regi”.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning strategi september 2022 

Beredningsansvariga 

Åsa Marklund, enhetschef familjehemscentrum 

Beslutet ska skickas till 
Åsa Marklund 
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§ 175 
 

Diarienr:  

Återkoppling från kurser och konferenser 
 

Ärendebeskrivning 

Ingen har deltagit i kurs/konferens.  
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§ 176 
 

Diarienr:  

Övriga frågor 
 

Ärendebeskrivning 

Ingen har anmält övriga frågor.  
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§ 177 
 

Diarienr: IFN-2022/00013 

Socialdirektören informerar 
 

Beslut  

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning  

Socialdirektör Karolina Lundqvist redogör för aktuella händelser i 

verksamheten:   

 

 Det finns utmaningar gällande kompetensförsörjning inom 

verksamheterna. Stort fokus på att hitta personer att anställa.  

 

 Hotbilden mot politiker och medarbetare har ökat under valspurten 

och det läggs resurser på säkerhetsanpassningar.  
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§ 178 
 

Diarienr: IFN-2022/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

2022 - Anmälan av delegerade 

beslut/anmälningsärenden september 

Förslag till 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 

Övriga beslut 
Delegerade beslut för perioden 2022-08-01 t o m 2022-08-31 Inom 

lagområdena SoL, LSS, LVU, LVM och övrig lagstiftning anmäls i enlighet med 

nämnden beslut 2020-11-18. 

Anmälningsärenden 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 114 2022-08-26 - Anvisning för 
nämndernas och bolagens verksamhetsplanering inför 2023 (IFN-
2022/00001-9) 
 
Anvisning för verksamhetsplanering 2023 (IFN-2022/00001-9) 
 
Mall verksamhetsplan 2023 (IFN-2022/00001-9) 
 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 153 2022-08-29 Motion 29/2921 
Upphandla barn- och ungdomspsykiatriska utredningar (IFN-2021/00227-
6).  
 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige §154 2022-08-29 Motion 30/2021 
Starta ett kommunalt hem för vård eller boende (IFN-2021/00226-6).  
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Anmälan till  Integritetsskyddsmyndigheten – dataintrång (IFN-
2022/00200-1).   
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