
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-05-25 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 25 maj 2022 kl. 08:30 

Plats: Esplanaden  

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

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera:  Hanna Lundin Jernberg (L), tisdag 31 maj, kl. 08:00.   
  

 
Sekreterare:        §§ 98-99, 102-111 
 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: 2022-05-25 
 
Anslaget har satts upp: 2022-06-01 
 
Anslaget tas ner: 2022-06-23 
Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A, Umeå  
 
Underskrift:   

 Tilda Molin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Gisela Lindmark Eriksson (S)  
Greger Knutsson (M)  
Alireza Mosahafi (M) 
Liv Zetterberg (V) 
Margit Hast Horvath (C) 
Hans-Christer Jonsson (L) 
Felix Bockel (MP) 
 
Tjänstepersoner  
Karolina Lundqvist, socialdirektör  
Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator  
Maria Hedin, kommunikatör § 98-109 
Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg § 98-109 
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef myndighetsutövning § 98-109 
Anette Forsberg, verksamhetschef IFO barn unga § 98-109 
Klas Hjelm, HR-strateg §§ 98-109 
Ulla Andersson, planeringssekreterare §§ 98-102 
Lena Bolin, utredare § 103 
Erica Bålfors Birgersson, barnrättsstrateg § 104 
Lina Rolén Nordin, utredare § 105 
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§ 98 
 

Godkännande av dagordning 

Beslut  
Dagordningen godkänns med följande tillägg:  
 
Birgitta Nordvall (KD) anmäler en övrig fråga kring nämndens 
arbetsmiljöansvar.  
 
Liv Zetterberg (V) anmäler en övrig fråga om ekonomiskt bistånd kan 
anpassas till rådande ekonomiska läge.  

Ärendebeskrivning  
Eventuella förändringar i nämndens föredragningslista noteras.  
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§ 99 
 

Anmälan av jäv 
 

Beslut 
Gunnel Lagerkvist (C) anmäler jäv under ärende 14.  
 

Ärendebeskrivning 
Personer som är jäviga har varken rätt att delta i handläggningen eller 
beslut av ett ärende.  
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§ 102 
 
Diarienr: IFN-2022/00113 

Statsbidrag till kommuner för 
habiliteringsersättning 

Beslut 
Individ och familjenämnden rekvirerar fullt statsbidrag för att tillfälligt höja 
habiliteringsersättningen för perioden 2022-01-01 till och med 2022- 12-31 
enligt förvaltningens förslag. Eventuellt kvarstående medel efter avräkning 
när året redovisas föreslås fördelas ut till brukaren. 
Därefter återgår ersättningen till nuvarande nivå med tillägg för den årliga 
indexuppräkningen. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har för åren 2018 tom 2021 utdelat statsbidrag till kommuner 
för att införa, bibehålla eller höja habiliteringsersättningen för personer 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Individ-och familjenämnden har 
årligen rekvirerat och fördelat statsbidraget till målgruppen. Även i år 
fördelas statsbidrag till kommuner för att införa, höja eller bibehålla 
tidigare höjd ökning. Umeå kommun kan rekvirera 4 610 574 för år 2022. 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på fördelning av statsbidraget, 
liknande tidigare års fördelning. 

Förvaltningens förslag  
Rekvirerat statsbidrag föreslås fördelas ut som en tillfällig ökning av 
habiliteringsersättningen för perioden 2022-01-01 till och med 2022-12-31 
för personer som har habiliteringsersättning. Den extra tillfälliga höjningen 
blir 80 kr/heldag resp 40 kr/halvdag. Därefter återgår ersättningen till 
nuvarande nivå (48 kr resp 24 kr) med tillägg för den årliga 
indexuppräkningen.  
 
Förslaget ger en buffert på cirka 370 tkr för att möta upp nya beslut samt 
förändringar i närvaro mellan hel – och halvdag. Eventuellt kvarstående 
medel efter avräkning när året redovisas kommer fördelas ut till brukaren. 
Från 2023-01-01 återgår ersättningen till nuvarande nivå med  
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tillägg för den årliga indexuppräkningen.  
 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden  
Andreas Sellstedt (V), Igor Hell (M) och Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag.  

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden  
Andreas Lundgren (S) yrkar på ett tillägg om att nämnden rekvirerar fullt 
statsbidrag.  
Igor Hell (M) yrkar bifall till Lundgrens (S) förslag.  
 

Beslutsgång 
Nämnden enas om att godkänna förvaltningens förslag inklusive Lundgrens 
(S) tillägg.  
 

Beslutsunderlag 
Anvisningar 9.2-11543/2022 
Fördelningslista 9.2-11543/2022 

Beredningsansvariga 
Ulla Andersson, planeringssekreterare 
Cecilia Andersson, ekonom 

Beslutet ska skickas till 
Eva Bascom, enhetschef  
Marie Thomas, biträdande verksamhetschef 
Cecilia Andersson, ekonom   
Ulla Andersson, planeringssekreterare 
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§ 103 
 
Diarienr: IFN-2021/00247 

Utredning av möjlighet att införa hyresgaranti 

Beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner utredningens innehåll. 
 
Nämnden uppdrar till presidiet att föra dialog med tekniska nämnden 
angående arbetet framåt med hyresgarantier och ”en väg in”.   

Ärendebeskrivning 
I de flesta av landets kommuner råder ett underskott på bostäder vilket 
innebär särskilda svårigheter för vissa grupper att få ett boende med 
besittningsskydd på den ordinarie hyresmarknaden. Kommunal 
hyresgaranti är en insats som vissa kommuner använder sig av för att öka 
möjligheten för grupper som inte riktigt klarar hyresvärdens krav på 
betalningsförmåga att få en bostad med ett förstahandskontrakt. 
Bostadsbristen kombinerat med högt ställda krav för att få ett 
hyreskontrakt och ekonomisk utsatthet gör att våldsutsatta har en svår 
situation på bostadsmarknaden.  

I samband med att de nya riktlinjerna gällande bostad och fördelning av 
lägenheter inom individ- och familjenämndens verksamhetsområden 
antogs beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att rikta insatsen hyresgaranti till målgruppen våldsutsatta.  

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet enas om att godkänna utredningens innehåll.  

Arbetsutskottet uppdrar till presidiet att föra dialog med tekniska nämnden 
angående arbetet framåt med hyresgarantier och ”en väg in”.   

 

Nämndens beslutsordning 
Nämnden enas om att godkänna arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag 
Utredning av möjlighet att införa hyresgaranti. 

Beredningsansvariga 
Lena Bolin, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Gustafsson 
Vivianne Dannelöv Nilsson 
Camilla Thunell 
Annette Forsberg 
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§ 104 
 
Diarienr: IFN-2021/00209 

Handlingsplan för implementering av 
barnkonventionen - Uppföljning 

Beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  
 
Förvaltningen uppdras att genomföra en i utbildning i barnkonventionen 
vid ett av nämndens sammanträden under hösten 2022.   

Ärendebeskrivning 
I oktober 2021 antogs Handlingsplan för implementering av 
barnkonventionen inom Individ-och familjenämnden 2021-2023. 
Nämnden informeras om arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen.  

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet enas om att godkänna redovisningen med tillägg av att en 
särskild utbildningsinsats i barnkonventionen i samband med nämnd ska 
genomföras under hösten.  

Nämndens beslutsordning 
Nämnden enas om att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Presentation - uppföljning handlingsplan barnkonventionen 

Beredningsansvariga 
Erica Bålfors Birgersson, processledare och barnrättsstrateg 
 

Beslutet ska skickas till 
Erica Bålfors Birgersson 
Ulrika Gustafsson 
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§ 105 
 
Diarienr: IFN-2021/00210 

Utredning behov av SoL-boende för unga personer 
med demenssjukdom samt andra målgrupper 

Beslut 
Individ- och familjenämnden beslutar att arbetet med utredningen 
fortsätter och att Demensföreningen samt Region Västerbotten ges 
möjlighet att yttra sig om vilket behov de ser finns av ett demensboende 
för yngre. Även kommunens kranskommuner bör tillfrågas eftersom ett 
anpassat demensboende för yngre personer kan vara ett alternativ där 
kommunerna ges möjlighet att köpa boendeplatser. Samverkan i arbetet 
ska ske med äldreomsorgsförvaltningen.  
 
Individ- och familjenämnden beslutar om att inrätta ett boende enligt SOL 
5 kap, 7§ för personer med psykisk problematik och missbruk och uppdrar 
till förvaltningen att utreda och planera för ett sådant boende. 

Ärendebeskrivning 
Individ- och familjenämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda 
om det finns behov av boende för unga personer (<65 år) med 
demenssjukdom. I dagsläget verkställs behov av boende inom 
äldrenämndens vård- och omsorgsboende.  
Uppdraget har genomförts i samverkan med äldreförvaltningen.  
 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet enas om att ärendet går utan eget yttrande till nämnd.  
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Nämndens beslutsordning 

Yrkanden  
Hanna Lundin Jernberg (L), Igor Hell (M), Gunnel Lagerkvist (C) och Birgitta 
Nordvall (KD) yrkar enligt följande:  
 
”att arbetet med utredningen fortsätter och att Demensföreningen samt 
Region Västerbotten ges möjlighet att yttra sig om vilket behov de ser finns 
av ett demensboende för yngre. Även kommunens kranskommuner bör 
tillfrågas eftersom ett anpassat demensboende för yngre personer kan vara 
ett alternativ där kommunerna ges möjlighet att köpa boendeplatser.” 
 
Andreas Lundgren (S) yrkar på följande tillägg till Hanna Lundin Jernbergs 
(L) m.fl. yrkande: Samverkan i arbetet ska ske med 
äldreomsorgsförvaltningen.  
 
Linda Lotare (V) och Alice Nikmanesh (MP) yrkar bifall till förvaltningens 
andra att-sats samt Hanna Lundin Jernbergs (L) m.fl. och Andreas 
Lundgrens (S) yrkanden.  
  

Beslutsgång 
Nämnden enas om att besluta i enlighet med förvaltningens andra att-sats 
inklusive Hanna Lundin Jernbergs (L) m.fl. och Andreas Lundgrens (S) 
yrkanden.  

Beslutsunderlag 
Utredning särskilt boende för yngre personer med demenssjukdom samt 
andra målgrupper inom funktionshinderomsorgen 

Beredningsansvariga 
Moa Olsson, utredare 
Viviann Dannelöv, verksamhetschef myndighetsutövning Stöd – och 
omsorgsförvaltningen 
Susanna Stenlund, verksamhetschef utredning äldre, Äldreförvaltningen 

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Gustafsson, chef processtöd och kommunikation 
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§ 106 
 
Diarienr: IFN-2020/00280 

Översyn av visstidsanställningar inom 
funktionshinderomsorgen 

Beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning 
I förvaltningen pågår enligt uppdrag från individ- och familjenämnden en 
översyn av visstidsanställningar inom nämndens verksamhetsområde med 
syfte att minska dessa. Översynen göras tillsammans med fackliga parter. 
 
Vid nämndens sammanträde i november 2021 uppdrogs till förvaltningen 
att återkomma till nämnden med en uppföljning av arbetet i mars varje år. 

Beslutsunderlag 
Presentation årsuppföljning 2022-05-25 

Beredningsansvariga 
Malin Björkman, verksamhetschef 
Klas Hjelm, HR-strateg 

Beslutet ska skickas till 
Malin Björkman 
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§ 107 
 
Diarienr: IFN-2021/00123 

Åtgärder prostitution och människohandel - 
Slutrapport 

Beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning 
Vid nämndens sammanträde 2021-04-28 beslutades att uppdra till 
förvaltningen att utreda om mottagningen för den som befinner sig i 
prostitution eller har sex mot ersättning fortsättningsvis kan benämnas 
MIKA-mottagning och om detta är fördelaktigt också genomföra ett 
namnbyte.  
 
Vidare uppdrogs till förvaltningen att vidta åtgärder för att etablera en 
närvaro i sociala medier för att nå den målgrupp som befinner sig i 
prostitution eller har sex mot ersättning.  
 
Vid nämndens sammanträde 2021-09-22 uppdrog nämnden till 
förvaltningen att återkomma med en slutredovisning till nämnden när 
arbetet är klart.  
 

Beredningsansvariga 
Maria Hedin, kommunikatör  
Maria Svanström, enhetschef  

Beslutet ska skickas till 
Maria Hedin 
Maria Svanström 
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§ 108 

Återkoppling från kurser och konferenser 
 

Ärendebeskrivning 
Punkten utgår då ingen deltagit i kurs eller konferens.  
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§ 109 
 
Diarienr: IFN-2022/00013 

Socialdirektören informerar 
 

Beslut  
Nämnden godkänner informationen 
 

Ärendebeskrivning 
Socialdirektör samt verksamhetschefer redogör för aktuella händelser i 
verksamheterna enligt nedan:  
 
Ukraina: Kommunen arbetar fortsättningsvis med rekrytering och 
bemanning inför eventuellt ökad flyktingmottagning samt följer juridiska 
frågor på nationell nivå.  
 
Funktionshinderomsorgen: Det råder pressat läge inom 
funktionshinderomsorgen. I dagsläget saknas personal inför sommaren och 
det finns risk att semestrar inte kommer kunna beviljas.  
 
Nya chefer: Rekrytering av ny ekonomichef och ny personalchef för 
socialförvaltningen är klar. Ekonomichef blir Simon Blomberg, idag 
ekonomichef i Dorotea kommun. Sara Bäckmark blir ny personalchef, 
jobbar idag med personalansvar inom Region Västerbotten. Båda börjar i 
Umeå kommun den 15 augusti.  
 
Inspektion från Arbetsmiljöverket: Klas Hjelm, HR-strateg informerar om 
en inspektion från Arbetsmiljöverket gällande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Malin Björkman informerar om de områden 
funktionshinderomsorgen arbetar med och kommer arbeta vidare med.  
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§ 110 
 
Diarienr: IFN-2022/00013 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
 
Fråga från Liv Zetterberg (V): 
Hur rörlig är normen för försörjningsstöd och vilken möjlighet har nämnden 
att påverka utifrån generella kostnadsökningar i samhället?  
 
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef svarar: Det finns en riksnorm 
som anger en miniminivå. Nämnden kan ändra marginalen utifrån KPI. 
Nivåerna sätts nästa gång 2023. Svårt att avgöra om beloppet ska ändras 
utifrån eventuella kostnadsökningar.  
 
Fråga från Birgitta Nordvall (KD) hur går vi vidare i fråga om nämndens 
arbetsmiljöansvar?  
 
Karolina Lundqvist, socialdirektör svarar att arbetet enligt upprättad 
handlingsplan fortsätter i den arbetsgrupp som är tillsatt. Nästa steg är att 
arbetet från nämndens workshops under våren håller på att sammanställas 
inför behandling av ett förstärkt arbetsutskott under juni.  
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§ 111 
 
Diarienr: IFN-2022/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 
maj 

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 2022-04-01 t o m 2022-04-30 inom lagområdena SoL, 
LSS, LVU, LVM och övrig lagstiftning anmäls i enlighet med nämndens beslut 
2020-11-18. 

Anmälningsärenden 
 
Allmänna ärenden  
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 70 Fyllnadsval (Dnr. IFN-
2022/00008)  
 
Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket 2022-04-12 (Dnr. IFN-2021/00270-3)  
 
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg – Lex Sarah (Dnr. IFN-
2022/00105)  
 
Uttalande från Synskadades Riksförbund (Dnr. IFN-2022/00036-41)  
 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 88 Årsredovisning 2021, 
ansvarsfrihet, resultathantering och ombudgetering investeringar (Dnr. 
IFN-2021/00002-22) 
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Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 94 Avsägelse: Ersättare i individ- 
och familjenämnden och kommunfullmäktige Ahmed Hersi (-) (V) (Dnr. IFN-
2022/00008-3) 
 
Mejl från Socialstyrelsen – Information om Socialstyrelsens statsbidrag till 
kommuner 2022. (Dnr. IFN-2022/00113)  
 
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket. (Dnr. IFN-2022/00129).
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