
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-08-24 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 24 augusti 2022 kl. 08:30-14:20 

Plats: KS mötesrum 

Beslutande: Hans-Åke Rönnlund (S) tj. ers. för Andreas Lundgren (S), 
ordförande 
Hanna Lundin-Jernberg (L), vice ordförande  
Gisela Lindmark Eriksson (S) tj. ers. för Marikk Henriksson (S) 
Leif Berglund (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Igor Hell (M) 
Kenneth Ögren (V) tj. ers. för Andreas Sellstedt (V) 
Linda Lotare (V) §§ 138-144 
Liv Zetterberg (V) tj. ers. för Linda Lotare (V) §§ 145-157 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Alice Nikmanesh (MP) 
Birgitta Nordvall (KD) 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Hans-Åke Rönnlund (S), fredag 26 augusti kl 12:45 
  

 

Sekreterare:        §§ 138-157 

 Tilda Molin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande  

 

Justerare:      

 Hans-Åke Rönnlund (S)  
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-08-24 

 

Anslaget har satts upp: 2022-08-29 

 

Anslaget tas ner: 2022-09-20 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A  

 

Underskrift:   
 Tilda Molin, nämndsekreterare 
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Rita Poromaa (S)  

Greger Knutsson (M)  

Alireza Mosahafi (M)  

Liv Zetterberg (V) §§ 138-144 

Hans-Christer Jonsson (L)  

Felix Matthes Bockel (MP) §§ 138-149  

 

 

Tjänstemän 

Karolina Lundqvist, socialdirektör §§138-157 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator §§138-157 

Sara Bäckmark, HR-chef §§138-157 

Simon Blomberg, ekonomichef §§138-157 

Jonas Jakobsson, bitr. verksamhetschef IFO barn-unga §§138-157 

Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg §§138-157 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef §§138-157 

Annette Forsberg, verksamhetschef IFO barn-unga §§138-157 

Maria Hedin, kommunikatör §§138-157 

Emil Forsberg, digitaliseringschef § 143 

Linda Hörnsten, enhetschef § 144 

Lina Rolén Nordin, utredare § 144  

Kristina Larsson, processledare § 145 

Malin Hansson, enhetschef § 145 
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§ 138 

 

Godkännande av dagordning 
 

Beslut  

Nämnden godkänner dagordningen med tillägg av tre nämndinitiativ som 

läggs till dagordningen efter punkt 15.  

 

Ärendebeskrivning  

Följande förändringar i nämndens föredragningslista noteras:  

 

Liv Zetterberg (V) anmäler ett nämndsinitiativ från (V).  

 

Hanna Lundin Jernberg (L) anmäler ett nämndsinitiativ från (L).  

 

Hans-Åke Rönnlund (S) anmäler ett nämndsinitiativ från (S).  
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§ 139 
 

Anmälan av jäv 
 

Beslut 

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

ärende 13.  

 

Ärendebeskrivning  

En jävig ledamot får varken delta i handläggningen eller beslut av ett 

ärende. Linda Lotare (V) anmäler jäv under ärende 13: Granskning av 

kommunens arbete mot våld i nära relationer.  
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§ 140 
 

Diarienr: IFN-2022/00015 

Nya chefer 
 

Ärendebeskrivning  

Nytillträdda chefer presenterar sig för nämnden. Vid detta sammanträde 

deltar: Simon Blomberg, ekonomichef, Sara Bäckmark, HR-chef samt Jonas 

Jakobsson, biträdande verksamhetschef IFO barn unga.  
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§ 141 

 

Diarienr: IFN-2022/00003 

Ekonomirapport t. o.m. juli 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten.  

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 

Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+27,4 mnkr) förklaras 

av funktionshinderomsorg (+23,5 mnkr), gemensamma kostnader (+13,5 

mnkr), ensamkommande barn (-5,1 mnkr), försörjningsstöd (+0,4 mnkr) 

samt individ- och familjeomsorg (-4,9 mnkr). Individ- och familjenämndens 

nettokostnader (844,7 mnkr) har ökat med 3,2 % (26,6 mnkr) i jämförelse 

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

6,6 % (54,0 mnkr) vilket innebär en positiv budgetavvikelse på +27,4 mnkr.  

 

Att nettokostnaderna inte ökat mer mellan åren beror bland annat på att 

nämnden erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader för december 2021 tom 

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

sjuklönekostnader utbetalades. Andra orsaker är att hemtjänsttimmarna 

har minskat med 10,9 % 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. Samt att 

Individ-och familjeomsorgens nettokostnader ej har ökat mellan åren och 

att Försörjningsstödets nettokostnader har minskat från föregående år. 

 

Till och med juli var det bokfört 7,8 mnkr som merkostnader till följd av 

pandemin. Av detta var 1,7 mnkr på grund av inköp av skyddsutrustning 

och 6,1 mnkr på grund av personalkostnader. Förutom intäkterna för 

sjuklönekostnaderna har nämnden även erhållit 1,6 mnkr i intäkter för 

övriga merkostnader. Det är ett statsbidrag som avsåg de merkostnader 

som verksamheterna hade under 2020 men där intäkten utbetalades först 
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under mars, juli och december 2021. Det innebär att till och med juli 

påverkas nämndens ekonomi positivt med ca 0,6 mnkr med anledning av 

pandemin, i direkta kostnader och intäkter. 

 

Gemensamma kostnader 

Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på 

+13,5 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på kvarstående volymmedel för 

LSS-boenden (+8,8 mnkr) och lägre kostnader under perioden för bland 

annat utbildning, rehabilitering och övriga driftskostnader (+2,1 mnkr). 

Samt vakanser med pågående rekryteringar. 

 

Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för 

perioden till 38,5 tkr. Det avser ett beslut om kontaktfamilj SoL. 

 

Kostnaden för politisk verksamhet uppvisar för perioden ett mindre 

underskott på -236 tkr. 

 

Funktionshinderomsorg 

Inom funktionshinderomsorgen beror resultatet (+23,5 mnkr) på flertalet 

verksamheter och generellt sett handlar det fortsatt om 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. 

 

Funktionshinderomsorgen har erhållit 5,9 mnkr i sjuklönekostnader för 

perioden dec 2021 tom mars 2022 som tillfälligt påverkar resultatet 

positivt.  

 

De verksamheter som har störst överskott är hemtjänsten och övriga 

insatser LSS. 

 Hemtjänst +14,9 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet 
beviljade timmar varit 69 % av budget och i jämförelse med samma 
period 2021 har antalet beviljade timmar minskat med 10,9 %. I 
jämförelse med 2020 så har hemtjänsttimmarna minskat med 24,9 
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%. Detta beror på det pågående arbetet med uppföljning på 
individnivå för att med rätt insats öka individens självständighet. 
Andra troliga anledningar till minskningen är att behovet av 
insatsen blivit lägre utifrån att tillkommande boendeplatser varit 
bättre överensstämmande med faktiskt behov, att personer blivit 
berättigade till assistans utifrån förändring i lagstiftning och på 
grund av pandemin. 
 

 Övriga insatser LSS +6,7 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader 
för ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner vilket 
troligtvis är en effekt av pandemin. 

Individ- och familjeomsorg 

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-4,9 mnkr) beror framför 

allt på barn- och ungdomsvården (-10,6 mnkr) där behov av konsultstödda 

familjehem (-10,7 mnkr) och av extern institutionsvård (-10,7 mnkr) är 

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

antalet familjehemsplaceringar ökat med 12,0 % och antalet 

institutionsplaceringar ligger på samma nivå som föregående år. Samtidigt 

finns det överskott för traditionella familjehem (+4,1 mnkr) och för 

öppenvård (+4,5 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 underskott på (-4,6 mnkr) vilket till 

stor del beror på att kostnaderna för extern öppeninsats med boende har 

ökat jämfört med föregående år. 

 

Ensamkommande barn 

Underskottet inom verksamheten för ensamkommande barn (-5,1 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. 

 

Försörjningsstöd 
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Försörjningsstödets resultat för perioden är (+0,4 mnkr) och vid jämförelse 

med 2021 har antalet hushåll minskat med 11,8 %, däremot har utbetalt 

belopp ökat med 6,1 %. 

 

Årsprognos 

Årsprognosen för 2022 är fortsatt svår att beräkna utifrån att verksamheter 

fortsättningsvis påverkas på ett eller annat sätt utav pandemin, samt 

världsläget. Årsprognosen är förändrad och beräknad till +23,0 mnkr. 

Prognosen baseras på kvarstående budget för tillkommande verksamheter, 

fortsatt lägre beviljade timmar i hemtjänsten, erhållna ersättningar kopplat 

till pandemin, antalet externa placeringar för barn och unga, samt 

utvecklingen inom ensamkommande barn. 

 

Beslutsunderlag 

IFN budgetavvikelse och prognos juli  

Beredningsansvariga 

Ida Arvidsson, tillförordnad ekonomichef.  

 

Beslutet ska skickas till 
Ida Arvidsson  
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§ 142 
 

Diarienr: IFN-2022/00014 

Sammanträdestider 2023 

Beslut 

Individ- och familjenämnden sammanträder följande datum och tider 

under 2023:  

 

 

Arbetsutskott 

Tid: 8.30 - 12.00 

 

 

IFO-utskott 

Tid: 13.15, starttiden är 

preliminär och kan 

komma att ändras vid 

behov 

 

Nämndsammanträde 

Tid: 8.30 - 15.00 

 

 

 

 

11 januari  

 

 

4 januari  

 

 11 januari 

 

18 januari 

 

 

 

 

25 januari 

 

 

 

 

 

8 februari 

 

 

1 februari 

 

8 februari 

 

15 februari 

 

 

 

 

22 februari 

 

 

 

 

 

8 mars  

 

 

1 mars 

 

8 mars 

 

15 mars 

 

29 mars 

 

 

 

 

22 mars 
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5 april 

 

 

5 april 

 

12 april 

 

19 april 

 

26 april 

 

 

 

10 maj 

 

3 maj  

 

10 maj 

 

17 maj 

 

31 maj 

 

 

 

 

24 maj 

 

 

 

7 juni 

 

 

7 juni 

 

14 juni 

 

28 juni 

 

 

 

21 juni 

 

 5 juli 

 

19 juli 

 

 

 

 

9 augusti 

 

 

 

2 augusti 

 

9 augusti 

 

16 augusti 

 

30 augusti 

 

 

 

 

23 augusti 

 

 

 

6 september 

 

6 september 

 

13 september 

 

27 september 

 

 

20 september 
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4 oktober 

 

4 oktober 

 

11 oktober 

 

25 oktober 

 

 

18 oktober 

 

 

1 november 

 

 

1 november 

 

8 november 

 

22 november 

 

29 november 

 

 

15 november  

 

 

  Konstituerande 

sammanträde  

1 dec (fredag) 

 

6 dec 

 

 

6 december 

 

13 december 

 

19 december (tisdag) 

 

 

20 dec 

 

 

 Studiebesöksdag 15 maj (måndag) 

 Nämndens strategidagar 5-6 oktober (torsdag-fredag) 

 

Beredningsansvariga 

Tilda Molin, nämndsekreterare 

Carola Knutsdotter, nämndsekreterare  

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare  

Berörda tjänstepersoner  
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Robert Rösth  

IVO  
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§ 143 
 

Diarienr: IFN-2020/00166 

Information om upphandling matinköp på internet 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner information om avbruten 

upphandling av matinköp på internet.   

Ärendebeskrivning 

Verksamheter inom vård och omsorg står inför stora utmaningar i och med 
att antalet äldre ökar i samhället och fler då kommer att behöva insatser. 
Samtidigt förändras medborgares förväntningar på socialtjänsten och på 
hur insatser ska utföras. För att klara av detta behöver vi hitta nya sätt att 
arbeta. Att använda den digitala teknik som finns på marknaden är en del 
av lösningen.   
  
Under 2019–2020 genomfördes en förstudie som undersökte 
förutsättningarna för verksamheter inom ordinärt boende att handla mat 
till brukare över internet i stället för i butik. Förstudien rekommenderade 
att gå vidare med en upphandling eftersom det skulle frigöra ungefär 40 
minuter per inköp för omvårdnadspersonal om mat till brukare handlades 
på internet i stället för i butik. Ett upphandlingsprojekt med uppdrag att 
upphandla tjänsten Matinköp på internet påbörjades 2020. Projektet stötte 
tyvärr på en rad utmaningar och under 2021 tog projektets styrgrupp ett 
beslut att pausa projektet.  
  
Under våren 2022 tog styrgruppen ett nytt beslut: Projektet ska fortsätta 
avvakta rekommendationer från SKR, juridik och anpassningar hos 
marknaden. Projektet är därmed avbrutet tills beslut tas om en eventuell 
återstart.  

Beslutsunderlag 

Information om projektet matinköp på internet  

Beredningsansvariga 

Emil Forsberg, digitaliseringschef Äldreomsorgens digitaliseringsenhet  

Beslutet ska skickas till 
Äldreomsorgens digitaliseringsenhet  
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§ 144 

 

Diarienr:  

Information från Operativa teamet 

Beslut  

Individ- och familjenämnden godkänner informationen samt ger 

förvaltningen följande uppdrag:  

 

Att en större utvärdering görs över det operativa teamet som ger svar på 
om konceptet med det operativa teamet ska permanentas. Utvärderingen 
ska även innehålla svar på om operativa team ska byggas ut på fler skolor 
samt i vilken utformning det ska ske. 
 

Att Individ- och familjenämnden ansöker om medel hos 
utvecklingsanslaget för social hållbarhet för att förlänga tiden för 
utvärdering så att projektet inte riskerar stå utan finansiering från 
årsskiftet. 
 
Protokollsanteckning  

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

Nordvall (KD) lämnar en gemensam protokollsanteckning.  

 

Ärendebeskrivning  

Linda Hörnsten, enhetschef, informerar om arbetet med Operativa teamet 

samt en utvärdering som genomförts.  

Nämndens beslutsordning  

Yrkanden 

Hans-Åke Rönnlund (S) yrkar:  

 

Att en större utvärdering görs över det operativa teamet som ger svar på 
om konceptet med det operativa teamet ska permanentas. Utvärderingen 
ska även innehålla svar på om operativa team ska byggas ut på fler skolor 
samt i vilken utformning det ska ske. 
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Att Individ- och familjenämnden ansöker om medel hos 
utvecklingsanslaget för social hållbarhet för att förlänga tiden för 
utvärdering så att projektet inte riskerar stå utan finansiering från 
årsskiftet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Hanna Lundin Jernberg (L) finner att nämnden godkänner 

informationen.  

 

Ordförande frågar därefter om nämnden vill bifalla eller avslå Rönnlunds 

(S) yrkanden och finner att de bifalls.  

 

Protokollsanteckning 

Hanna Lundin Jernberg (L), Igor Hell (M), Gunnel Lagerkvist (C) och Birgitta 
Nordvall (KD) lämnar en gemensam protokollsanteckning: 
 
”Informationen vi fick från föredragande tjänsteperson som arbetar med 

det operativa teamet är att de redan arbetar med resultatet av de olika 

enkäter och erfarenheter som hittills gått att utläsa av projektet. Inför 

ansökan om mer medel för att fortsätta projektet med det operativa 

teamet så informerar föredragande tjänsteperson att det redan finns 

frågeställningar i det fortsatta arbetet som berör om det operativa teamet 

ska permanentas, om det ska utökas till fler skolor samt i vilken utformning 

det då ska ske. Föredragande tjänsteperson betonar även att det operativa 

teamet måste få tid och utrymme att få analysera materialet i lugn och ro. 

Alliansens partier vill med detta understryka att ärendet är en 

informationspunkt samt att socialdemokraternas yrkande inte tillför något i 

sak.” 
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§ 145 
 

Diarienr: IFN-2021/00198 

Återrapport - Riktlinjer för beslut gällande bostad 

och fördelning av lägenheter inom individ- och 

familjenämndens verksamhetsområden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning 

Vid individ- och familjenämndens sammanträde 2021-09-22 uppdrogs 

förvaltningen att återkomma med en återrapport till nämnden ett halvår 

efter införande. Nämnden får en muntlig återrapport.  
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§ 146 
 

Diarienr: IFN-2022/00019 

Återrapport - svarsfrekvens nationella 

brukarundersökningar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning 

Vid nämndens sammanträde 2022-03-23 uppdrogs verksamheterna att 

återkomma till nämnden och redovisa hur de ska öka svarsfrekvensen och 

förbättra resultat inom respektive verksamhetsområde inför den kommande 

mätningen i oktober.   

 

Beslutsordning 

Nämnden enas om att godkänna informationen.  
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§ 147 
 

Diarienr: IFN-2021/00051 

Återrapport - Utbildning skyddsombud 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning 

Vid nämndens sammanträde 2021-09-22 uppdrogs förvaltningen att 

återkomma med en rapport till nämnden kring det fortsatta arbetet med 

skyddsombud.  

 

Beslutsordning 

Nämnden enas om att godkänna informationen.  

 

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 235 
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§ 148 
 

Diarienr: IFN-2022/00188 

Samverkansöverenskommelse mellan 

Riksförbundet för mental och social hälsa och 

individ- och familjenämnden 2022 

Beslut 

Samverkansöverenskommelsen förlängs 6 månader till 2023-02-28. 

Tillhörande nyttjandeavtal för lokal Aspgården förlängs samma tidsperiod.  

Ärendebeskrivning 

En uppföljning har gjorts av Individ-och familjenämndens 

samverkansöverenskommelse med Riksförbundet för social och mental 

hälsa, RSMH, i Umeå. Dialog har även förts kring utvecklingsmöjligheter av 

verksamheten samt ökad nyttjandegrad av lokal Aspgården. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av samverkansöverenskommelse 

Samverkansöverenskommelse- RSMH samverkan 2022 

Avtal RSMH - nyttjanderättsavtal Aspgården 2022  

 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att besluta i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att godkänna upprättat förslag med en redaktionell 

ändring då datumet blivit felskrivet.  
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Beredningsansvariga 

Anna Karlander 

Carina Edberg 

Ida-Maria Hallberg 

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Gustafsson 
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§ 149 
 

Diarienr: IFN-2022/00142 

Yttrande över remiss - Länsgemensam 

suicidpreventiv strategi i Västerbotten 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2022-06-01.  

Ärendebeskrivning 

En remiss har inkommit från region Västerbotten angående en 

länsgemensam suicidpreventiv strategi. Individ-och familjenämnden ser 

positivt på den länsgemensamma suicidpreventiva strategin som ger stöd 

till fortsatt arbete i länets kommuner för att fortsätta förebygga och 

förhindra självmord. 

Beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2022-06-01 

Remiss – Länsgemensam suicidpreventiv strategi i Västerbotten  

Beredningsansvariga 

Kevin Norberg, verksamhetsutvecklare  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kevin Norberg   
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§ 150 
 

Diarienr: IFN-2022/00086 

Yttrande över revisionsgranskning - Granskning av 

kommunens arbete mot våld i nära relationer 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig till Ernst & Young i enlighet med 

yttrande 2022-07-07.  

 
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att arbetet med att 
säkerställa våldskompetens ska i fortsättningen redovisas löpande 
samtidigt med redovisningen av att säkra kompetens i hedersvåldsärenden, 
i syfte att ge nämnden en mer heltäckande bild av de insatser som pågår 
rörande kompetensutveckling kring våld. 
 
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma till 
nämnden med en tidsatt plan för hur kompetensen ska säkerställas inom 
våld- samt hedersvåldsärenden inom myndighetsutövningen. Planen ska 
innehålla en tidsplan när förvaltningen beräknar ha säkerställt 
kompetensen och återkoppling ska löpande ske till nämnden. 
 
Individ- och familjenämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda 
möjligheten att inom myndighetsutövningen inrätta en enhet eller särskilt 
team inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck där 
specialistutbildade socialsekreterare inom området arbetar. 
 
Reservation  

Hans-Åke Rönnlund (S) reserverar sig till förmån för eget förslag med 

motivering enligt nedan.  

Ärendebeskrivning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 

genomfört en granskning av kommunens arbete mot våld i nära relationer. 

Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen och Individ- och 

familjenämnden (med flera nämnder) har säkerställt en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av arbetet mot våld i nära relationer. 
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Bedömningen är att nämnderna delvis säkerställt en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning. 

 

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderas Individ- och 

familjenämnden att:  

 Arbeta med mätbara indikatorer för att kartlägga förekomsten av 
våld i nära relation  

 Säkerställ att verksamhetssystemet möjliggör flexibla 
kodningsmöjligheter för framtagande av statistik  

 Säkerställa att utbudet av insatser som erbjuds våldsutsatta 
analyseras regelbundet och svarar mot kommunens behov  

 Säkerställa att fastställda rutiner och riktlinjer efterlevs vid 
handläggning av ärenden inom myndighetsutövningen för en 
enhetlig och korrekt hantering  

 Säkerställa handläggning i enlighet med lagstiftning och fastställd 
ansvarsfördelning genom adekvat tillgång till personal och 
kompetens  

 Säkerställa en ändamålsenlig handläggning av ärenden där 
hedersproblematik förekommer 

 

I yttrandet redogörs för hur Individ- och familjenämnden arbetar och avser 

att arbeta med revisionens rekommendationer.  

 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden  

Andreas Lundgren (S) yrkar på följande ändring på sida 3 i yttrandet:  

1. Andra meningen som lyder ”Vad gäller frågan om att Umeå 

kommun 2017/18 beslutade att starta ett skyddat boende för 

våldsutsatta….”  

ersätts med:  

”Vad gäller frågan om att Umeå kommun 2017/18 beslutade att 

starta upp ett skyddat boende för våldsutsatta så har en del 

investeringsmedel avsats till nämnden, dock inte driftsmedel. 

Nämnden har fattat beslut om att se över samarbete kring 

lokalbehovet för Kvinno- och tjejjouren inom ramen för det 

fördjupade IOP-samarbetet. Den översynen är ej klar och den 

behöver nämnden få återrapporterad först för att kunna ta ställning 
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till om uppbyggnad av ett skyddat boende ska ske i samverkan med 

kvinno- och tjejjouren eller via kommunen” 

  

Andreas Lundgren (S) yrkar på följande tillägg:  

1. Att yttrandet kompletteras med att när det gäller åtgärder i 

handlingsplanen mot våld har nämnden i uppdragsplanen för 2022 

gett förvaltningen två uppdrag, dels att ta fram ett program kring 

prostitution och människohandel samt i samverkan med UmeBrå 

formulera åtgärder för att minska hedersrelaterat våld. 

 

2. Att förvaltningen uppdras att arbeta in i yttrandet att nämnden 

under våren gett förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder med 

anledning av uppgifter om brister i nämndens arbete med 

hedersärenden. 

  

3. Att förvaltningen uppdras arbeta in i yttrandet en skrivning om att 

nämnden ökat resurserna till Kvinno- och tjejjouren. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan godkänna yttrandet och finner 

att det bifalls.  

 

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet kan godkänna det egna 

ändringsyrkandet och tilläggsyrkandena och finner att det bifalls.   

 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden  

Hans-Åke Rönnlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande 

tilläggsyrkanden:  

 

1. Att nämnden uppdrar till förvaltningen att arbetet med att 
säkerställa våldskompetens ska i fortsättningen redovisas löpande 
samtidigt med redovisningen av att säkra kompetens i 
hedersvåldsärenden, i syfte att ge nämnden en mer heltäckande 
bild av de insatser som pågår rörande kompetensutveckling kring 
våld. 

 

2. Förvaltningen uppdras att återkomma till nämnden med en tidsatt 
plan för hur kompetensen ska säkerställas inom våld- samt 
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hedersvåldsärenden inom myndighetsutövningen. Planen ska 
innehålla en tidsplan när förvaltningen beräknar ha säkerställt 
kompetensen och återkoppling ska löpande ske till nämnden. 

 
Hanna Lundin Jernberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt till 
Hans-Åke Rönnlunds (S) yrkande med följande tillägg:  
 

1. Att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att inom 

myndighetsutövningen inrätta en enhet eller särskilt team inom 

våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck där 

specialistutbildade socialsekreterare inom området arbetar.  

Hans-Åke Rönnlund (S) yrkar avslag till Lundin Jernbergs (L) yrkande.  

Birgitta Nordvall (KD), Igor Hell (M), Gunnel Lagerkvist (C) och Liv 

Zetterberg (V) yrkar bifall till Rönnlunds (S) och Lundin Jernbergs (L) 

samtliga yrkanden. 

Alice Nikmanesh (MP) yrkar bifall till Rönnlunds (S) yrkanden och avslag till 

Lundin Jernbergs (L) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.   

Ordförande frågar om Rönnlunds (S) yrkanden ska bifallas eller avslås och 

finner att de bifalls.  

Ordförande frågar därefter om det egna yrkandet ska avslås eller bifallas 

och finner att det bifalls.  

Hans-Åke Rönnlund (S) begär votering och voteringen verkställs med 

följande alternativ: 

En ja-röst innebär bifall till Lundin-Jernbergs (L) yrkande.  

En nej-röst innebär avslag till Lundin-Jernbergs (L) yrkande. 
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Voteringsresultatet redovisas nedan: 

Ledamöter Ja Nej  Avstår  

Hans-Åke Rönnlund (S)   X  

V. ordf. Hanna Lundin Jernberg (L) X   

Gisela Lindmark Eriksson (S)  X  

Leif Berglund (S)  X  

Mehrana Bassami (S)  X  

Igor Hell (M) X   

Kenneth Ögren (V) X   

Liv Zetterberg (V) X   

Gunnel Lagerkvist (C) X   

Alice Nikmanesh (MP)  X  

Birgitta Nordvall (KD) X   

Resultatet av voteringen blir 5 nej-röster och 6 ja-röster.  

Ordförande finner därmed att nämnden bifaller Lundin Jernbergs (L) 

yrkande.  

Reservation 

Hans Åke Rönnlund (S) reserverar sig till förmån för eget förslag med 

följande motivering:  

”Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om att utreda 

möjligheten att inom myndighetsutövningen inrätta enhet eller särskilt 

team inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck där 

specialistutbildade socialsekreterare arbetar. 

Det innebär dock inte att vi avvisar tanken på att medarbetare ska kunna 

specialisera sig och fördjupa sina kunskaper inom detta eller andra 

områden. Tvärtom.  
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Men ska socialtjänstens arbete mot våld i nära relation och hedersrelaterat 

våld och förtryck bedrivas med kraft behövs god kunskap hos så många 

handläggare som möjligt inom myndighetsutövning. Kompetens och 

kunskap ifråga om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck behövs i princip på alla håll. 

Av det yttrande över revisionsgranskning som nämnde enhälligt ställt sig 

bakom framgår att det idag finns medarbetare som har mycket hög 

kompetens och erfarenhet inom området inom alla enheter inom 

socialtjänsten, bl a ett antal som genomgått utbildning i Patriark vars syfte 

är att göra bedömning och hur man ska hantera risker för hedersrelaterat 

våld.  

Där finns samtidigt de som är nya i yrkesrollen och som inte självklart fullt 

ut har den kunskap och erfarenhet som krävs i de svåraste ärendena. Det 

åtgärdas rimligen bäst med kunskapshöjande insatser för den som är ny i 

yrkesrollen (likaväl som för andra), fler erfarna kollegor och kollegialt stöd 

från ”specialiserade” kollegor. Som framgår av det nämnda yttrandet finns 

kompetens att tillgå inom myndighetsutövning och är därutöver tillgängligt 

inom Centrum Mot Våld (CMV) och Konsultationsforum. 

Nämnden har härutöver på Socialdemokraternas initiativ gett förvaltningen 

i uppdrag att återkomma till nämnden med en tidsatt plan för hur 

kompetensen ska säkerställas inom våld- samt hedersvåldsärenden inom 

myndighetsutövningen.”  

Beslutsunderlag 

Rapport-Granskning av kommunens arbete mot våld i nära relationer 

Yttrande 2022-07-07 

Beredningsansvariga 

Christina Halleröd, Socialt ansvarig samordnare 

Beslutet ska skickas till 
Ernst& Young 
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§ 151 

 

Diarienr: IFN-2022/00158 

Yttrande över remiss - Umeå kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2022–2030, med 

utblick mot 2040 

Beslut 

Individ-och familjenämnden yttrar sig till Övergripande planering i enlighet 

med yttrande 2022-06-21. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2022 – 2030 med utblick mot 

2040 beskriver kommunens målsättningar för byggandet av bostäder och 

bostadsförsörjningen och vilka åtgärder som behöver genomföras för att 

uppnå dessa. Bostadsförsörjningen ses som en fråga av strategisk 

betydelse för att möjliggöra en hållbar befolkningstillväxt och där en 

fungerande bostadsplanering är viktig för att alla ska få tillgång till en 

bostad av god kvalitet, samt möjliggöra ett varierat utbud av bostäder som 

tillmötesgår olika behov. Förvaltningen ställer sig bakom innehållet i 

Bostadsförsörjningsprogrammet som helhet och de mål och åtgärder som 

presenteras och har utöver det valt att yttra sig över vissa delar av 

skrivelsen. 

Beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

Yttrande 2022-06-21 

Beredningsansvariga 

Lena Bolin 

Petra Nylander 

Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering 
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§ 152 

 

Diarienr:  

Nämndinitiativ från Socialdemokraterna (S) 
 

Beslut  

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen tillsammans med 

presidiet att föra dialog med regionen för att säkerställa en långsiktig 

lösning kring det uppsökande arbetet av hälso- och sjukvårdspersonal till 

socialt utsatta i Umeå kommun och återrapportera till nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Följande nämndinitiativ har inkommit från (S).  

 

”Socialdemokraterna yrkar: 

Att förvaltningen tillsammans med presidiet ges i uppdrag att föra dialog 

med regionen för att säkerställa en långsiktig lösning kring det uppsökande 

arbetet av hälso- och sjukvårdspersonal till socialt utsatta i Umeå kommun 

och återrapportera till nämnden.”  

 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden  

Liv Zetterberg (V), Gunnel Lagerkvist (C), Birgitta Nordvall (KD) och Hanna 

Lundin Jernberg (L) yrkar bifall till (S) initiativ.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Hanna Lundin Jernberg (L) finner att Socialdemokraternas 

yrkande bifalls.  
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§ 153 
 

Diarienr:  

Nämndinitiativ från Liberalerna (L) 
 

Ärendebeskrivning 

Initiativet dras tillbaka då Liberalerna väljer att framföra förslaget som ett 

yrkande under § 150 Yttrande över revisionsgranskning - Granskning av 

kommunens arbete mot våld i nära relationer.  
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§ 154 
 

Diarienr:  

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet (V) 
 

Beslut 

Ärendet återemitteras för beredning av förvaltningen.  

Ärendebeskrivning  

Vänsterpartiet har lämnat följande nämndinitiativ:  

 

”Svenska hushåll har den senaste tiden drabbats av stigande priser på 

bland annat livsmedel och el, och för ekonomiskt utsatta barnfamiljer med 

små marginaler är situationen extra utsatta. Mot bakgrund av detta har 

regeringen beslutat om ett tidsbegränsat tilläggsbidrag inom 

bostadsbidraget som riktar sig till barnfamiljer med låga inkomster. 

Tilläggsbidraget är ett separat bidrag utanför beräkningen av det ordinära 

bostadsbidraget. Det innebär att bidraget inte beräknas utifrån en 

bidragsgrundande inkomst utan i stället betalas ut löpande med ett belopp 

som bestäms av en beräkningsfaktor om 25 procent av storleken på det 

ordinarie preliminära bostadsbidraget, det vill säga som mest 1 325 kronor 

i tilläggsbidrag per månad. Regeringen betonar att tilläggsbidraget till 

barnfamiljer är ett stöd av extraordinär karaktär och därför utbetalas under 

en begränsad tidsperiod, från den 1 juli till och med den 31 december 2022 

(Regeringskansliets promemoria S2022/01754). 

För de barnfamiljer som får både bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd 

påverkas inte den disponibla inkomsten. Detta trots att den kraftiga 

ökningen av levnadsomkostnader slår hårt mot de mest ekonomiskt utsatta 

barnfamiljerna, och föräldrars oro för ekonomin påverkar självklart barnen. 

Några kommuner, till exempel Kramfors och Timrå, har beslutat att låta 

barnfamiljer med försörjningsstöd behålla tillägget, i övriga kommuner 

räknas tillägget som inkomst och dras därför av från försörjningsstödet. 

Eftersom Försäkringskassan betalar ut bostadsbidraget och kommunerna 

betalar ut försörjningsstödet går mellanskillnaden till kommunerna i stället 

för att nå de allra fattigaste barnfamiljerna. Vänsterpartiet vill därför att 
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nämnden justerar riktlinjerna för ekonomiskt bistånd genom att besluta 

om generösare riktlinjer på ekonomiskt bistånd till barnfamiljer som berörs 

av tillägget, via Socialtjänstlagen 4 kap 2 §.  

 

Vänsterpartiet yrkar 

att rutinerna för försörjningsstöd ändras så att det tillfälliga tillägget till 

bostadsbidraget inte ska leda till att det ekonomiska biståndet sänks i 

motsvarande grad. ”  

 

Beslutsordning  

Yrkanden  

Hans-Åke Rönnlund (S) och Leif Berglund (S) yrkar att frågan bereds av 

förvaltningen och återkommer på nästa sammanträde.  

 

Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till nämndinitiativet.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om initiativet ska avgöras idag eller återremitteras till 

förvaltningen för vidare beredning.  

Ordförande finner att nämnden återremitterar ärendet.   
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§ 155 
 

Diarienr: IFN-2022/00011 

Återkoppling från kurser och konferenser 
 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår då ingen deltagit i kurs eller konferens sedan sist.  
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§ 156 

 

Diarienr: IFN-2022/00013 

Socialdirektören informerar 
 

Beslut  

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till presidiet att skicka ut ett tack till 

verksamheterna för deras arbete under sommaren.  

 

Ärendebeskrivning  

Socialdirektör Karolina Lundqvist informerar om aktuella händelser i 

verksamheterna enligt följande;  

 

Sommaren: 

På myndighetsutövningen behövde semestrar i början av sommaren 

planeras om på grund av långa köer.  

 

Inom funktionshinderomsorgen har det funnits personalbrist och 

svårigheter med bemanning.  

 

IFO utförare har haft en sommar med god bemanning. Beredskap för 

ungdomar från Ukraina har funnits.  

 

Covid:  

Har varit en ökad smittspridning under sommaren. Dock ingen eller få som 

blivit allvarligt sjuka.  
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Beslutsordning 
Yrkanden 

Hanna Lundin Jernberg (L) föreslår att nämnden via presidiet skickar ut ett 

tack till verksamheterna för deras arbete under sommaren.  

 

Beslutsgång 

Nämnden enas om att bifalla Lundin Jernbergs (L) förslag.  
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§ 157 
 

Diarienr: IFN-2022/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

2022 augusti 

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 2022-06-01 t o m 2022-07-31 Inom 

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

med nämnden beslut 2020-11-18.  

 

Socialdirektörens beslut 

Delegationsbeslut v. 30 (IFN-2022/0000-4) 

 

Ordförandebeslut 

 

Delegationsbeslut vecka 28 (IFN-2022/00030-5) 

 

Delegationsbeslut vecka 28 (IFN-2022/00030-6) 

 

Skrivelse från Statens institutionsstyrelse 2022-06-21  (IFN-2022/00184-1) 

 

Skrivelse till Statens institutionsstyrelse 2022-07-13 (IFN-2022/00184-2) 
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Anmälningsärenden 

 

Årsbokslut och delårsrapporter 2022 - Beslut och anvisning för rapport till 

kommunstyrelsen för perioden (IFN-2022/00002-14)  

 

Brev från Statens institutionsstyrelse 0476-2022 (IFN-2022/00184-5)  

 

Verksamhetsberättelse Centrum mot våld 2020 (IFN-2022/00181-1) 

 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige §123 (IFN-2022/00001-7)  

 

Reglemente för kommunens styrelse och nämnder 2022-06-20 (IFN-

2022/00068-9) 

 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 125 (IFN-2022/00068-8) 

 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 127 Nämndsramar investeringar 

(IFN-2022/00064-8) 

 

Sekretessärenden 
Delegationsbeslut 2022-07-06 (IFN-2022/00030-4) 

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2022-06-28 (IFN-2022/00128-

3) 
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