
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-04-27 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 27 april 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) 
Gisela Lindmark Eriksson tj. ers.Mehrana Bassami (S) 
Igor Hell (M) 
Liv Zetterberg (V) tj. ers för Andreas Sellstedt (V) 
Linda Lotare (V) 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Felix Bockel (MP) tj. ers. för Alice Nikmanesh (MP) 
Birgitta Nordvall (KD) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Hanna Lundin Jernberg (L), omedelbar justering  
  

 

Sekreterare:        §§ 77, 79-80 

 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: 2022-04-27 

 

Anslaget har satts upp: 2022-04-28 

 

Anslaget tas ner: 2022-05-20 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A, Umeå  

 

Underskrift:   
 Tilda Molin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Rita Poromaa (S)  

Alireza Mosahafi (M)  

Margit Hast Horvath (C)  

Hans-Christer Jonsson (L)  

 

Tjänstepersoner  

Karolina Lundqvist, socialdirektör  

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator  

Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg 

Anette Forsberg, verksamhetschef IFO  

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef  

Maria Hedin, kommunikatör  

Petra Nylander, processledare § 77 

Lina Rolén Nordin, utredare § 79 

Lena Bolin, utredare § 80  
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§ 77 

Diarienr: IFN-2022/00068 

Yttrande över planeringsdirektiv för 2023 -  Förslag 

till revidering av reglemente 2023-2026 för individ- 

och familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner översynen av reglementet och 

förslag till reviderat reglemente.  

 

Paragrafen direktjusteras.  

Ärendebeskrivning 

I samband med att respektive nämnd utformar förslag till grunduppdrag 

ska nämnden även genomföra en översyn av den egna nämndens 

reglemente med syfte att identifiera och vid behov påtala sådana 

förtydliganden eller revideringar som nämnden anser bör genomföras i 

nämndens reglemente.  

 

Förslaget innehåller i huvudsak textmässiga förtydliganden utifrån 

innehållet i nuvarande reglemente. Utöver nämnda förtydliganden föreslås 

kompletteringar enligt bestämmelser i ärvdabalken (1958:637) och hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763).  De uppgifter som bestämmelserna avser 

återfinns i praktiken redan inom nämndens verksamhet, dock har de ej 

tidigare varit formaliserade i reglementet. Det gäller även ett tillägg som 

anger att nämnden beslutar om förfrågningsunderlag, tilldelning och 

uppföljning av LOV-avtalet. 

 

Slutligen föreslås ett tillägg utifrån bestämmelser enligt lag (2009:47) om 

vissa kommunala befogenheter. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Utskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med 

tjänsteskrivelsens förslag.  
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Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga - Översyn och förslag till revidering av reglemente 2023-2026 för 

individ- och familjenämnden 

Yttrande 2022-03-26 

Beredningsansvariga 

Petra Nylander 

Ulrika Gustafsson 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 79 

Diarienr: IFN-2022/00095 

Yttrande över remiss -  Ansökan om 

serveringstillstånd för Zanas Taverna 2021-5526 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att yttra sig till miljö- och hälsoskydd 

i enlighet med yttrande 2022-04-01. 

 

Paragrafen direktjusteras.  

Reservation  
Igor Hell (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskydd har begärt individ- och familjenämndens yttrande 

över inkommen ansökan från Xelan AB om stadigvarande 

serveringstillstånd för Zanas Taverna, Mötesplats Stöcke. Enligt miljö- och 

hälsoskydd ska yttrandet ”särskilt avse om alkoholservering på grund av 

serveringsställets belägenhet eller andra skäl kan befaras medföra 

olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för 

människors hälsa.” Förslag till yttrande är daterat 2022-04-01. 

 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 
Andreas Lundgren (S), Gunnel Lagerkvist (C) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar 

bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Igor Hell (M) yrkar bifall till att bevilja ansökan om serveringstillståndet.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 

i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag och avger yttrande 2022-04-01.  
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Beslutsunderlag 

Yttrande 2022-04-01 

Remiss 2021-5526  

Planritning Zanas Taverna 

Verksamhetsbeskrivning Zanas Taverna 

Ansökan serveringstillstånd 

Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskydd 
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§ 80 

Diarienr: IFN-2021/00268 

Yttrande över remiss - Från delar till helhet - En 

reform för samordnade, behovsanpassade och 

personcentrerade insatser till personer med 

samsjuklighet SOU 2021:93 S2021/07629 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig till Socialdepartementet i enlighet 

med yttrande 2022-02-01. 

 

Paragrafen direktjusteras.  

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har tagit del av SOU 2021:93 Från delar till helhet – En 

reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser 

till personer med samsjuklighet och beretts tillfälle att lämna synpunkter. 

   

Delbetänkandet presenterar förslag på hur samordnade insatser när det 

gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas ”för barn, unga och vuxna 

personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan 

psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd”. I utredningen redovisas 

även förslag på ett förändrat huvudmannaskap vad gäller vård och stöd till 

personer med skadligt bruk eller beroende samt förslag på hur samverkan 

kan förbättras mellan huvudmännen när det gäller personer med 

samsjuklighet. Reformen som beskrivs innebär en utveckling av styrningen 

inom samsjuklighetsområdet som i högre utsträckning än idag behöver 

utgå från målgruppens behov, resurser och beteenden.   

 

Umeå kommun ställer sig bakom delbetänkandets innehåll och förslag som 

helhet och har därutöver lämnat synpunkter avseende vissa delar. 
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Arbetsutskottets beslutsordning  

Yrkanden  
Andreas Sellstedt (V) yrkar att ärendet går utan eget yttrande till nämnden.  

 

Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande frågar om arbetsutskottet avser bifalla Andreas Sellstedts (V) 

yrkande eller tjänsteskrivelsens förslag och finner att arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Nämndens beslutsordning  

Yrkanden  
Andreas Sellstedt (V) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag.  

Propositionsordning 
Nämnden enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Delbetänkande – Från delar till helhet SOU 2021:93 

Yttrande 2022-02-01 

Beredningsansvariga 

Lena Bolin, utredare 

Christina Halleröd, socialt ansvarig samordnare 

Jennie Wiklund, enhetschef Vuxenenheten 

Mats Omgren, enhetschef Beroendeenheten och Bosocial enhet 

Linda Hörnsten, enhetschef Familjebehandling  

Helena Sjögren, bitr. verksamhetschef Funktionshinderomsorgen 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialdepartementet 
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