
  

Sammanträdesprotokoll 
2023-02-22 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 22 februari 2023 kl. 08:30-15:30 

Plats: Nolia, lokal: Showroom 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Hanna Lundin-Jernberg (L), vice ordförande 
Mehrana Bassami (S) 
Leif Berglund (S) 
Gisela Lindmark Eriksson (S) 
Bo Johansson (S) 
Igor Hell (M) 
Alireza Mosahafi (M) 
Liv Zetterberg (V) 
Ahmed Hersi (MP) tj. ers. för Jasmine Johansson (MP) §§23-
28 
Marikk Henriksson (S) tj. ers. för Jasmine Johansson (MP) 
§§29-39 
Birgitta Johansson (KD)  
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Hanna Lundin Jernberg (L), fredag den 24 februari kl. 11:30 
  

 

Sekreterare:        §§ 23-39 

 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: 2023-02-22 

 

Anslaget har satts upp: 2023-02-27 

 

Anslaget tas ner: 2023-03-21 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31A, Umeå 

 

Underskrift:   
 Tilda Molin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Marikk Henriksson (S) §§ 23-28 

Magnus Lindqvist (S)  

Pär Berglund (S) 

Veronica Edén (C) 

 

 

Tjänstepersoner 

Ulrika Gustafsson, kvalitetschef §§ 23-39 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef myndighetsutövning §§23-37 

Annette Forsberg, verksamhetschef IFO §§23-37 

Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg §§23-37 

Jonas Jacobsson, bitr. verksamhetschef IFO §§23-37 

Maria Hedin, kommunikatör §§23-37 

Sara Bäckmark, HR-chef §§23-37 

Simon Blomgren, ekonomichef §§23-28 

Erica Bålfors Birgersson, enhetschef §§ 23-37  

Malin Björnerbäck, medicinskt ansvarig rehabilitering § 27 

Sandra Sherman, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 27 

Kerstin Bergsten, personuppgiftskoordinator § 28 

Emil Forsberg, digitaliseringschef §§ 29-30 

Kristina Larsson, processledare § 31 

Carina Nylander, ekonomichef äldreomsorg §§ 29-32 

Anna Karlander, stabschef äldreomsorg §§ 29-32 

Pia Wangberg, bitr. upphandlingschef § 39 
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§ 23 
 

Diarienr:  

Godkännande av dagordning 

Beslut  

Individ- och familjenämnden godkänner dagordningen inklusive 

nedanstående ändringar.  

 

Ärendebeskrivning  

Hanna Lundin Jernberg (L) anmäler ett initiativ från Liberalerna: Begreppet 

missbruk bör ersättas med skadligt bruk och beroende.  

 

Liv Zetterberg (V) anmäler ett initiativ från Vänsterpartiet: Ekonomisk 

kompensation så att övergången till inköp via internet sker 

kostnadsneutralt för den enskilde. 

 

Punkten ”Socialdirektören informerar” utgår.  
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§ 24 
 

Diarienr:  

Anmälan av jäv 
 

Beslut 

Ingen person anmäler jäv.  

 

Ärendebeskrivning  

En jävig person får varken delta i handläggningen eller beslut av ett ärende. 
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§ 25 
 

Diarienr: IFN-2022/00002 

Individ- och familjenämndens årsbokslut 2022 

Beslut 
Individ- och familjenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna  
nämndens årsbokslut för 2022 och internkontrollrapport för 2022 och 
bedömer i och med det att den interna kontrollen och styrningen är tillräcklig. 
  
Individ- och familjenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att del av ej 
förbrukade investeringsanslag, enligt bilaga, för 2022 med 10,4 mnkr överförs 
till 2023–2025.  
 
Individ- och familjenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att nämndens 

positiva budgetavvikelse på 11,1 mnkr överförs till det fiktiva egna kapitalet. 

Ärendebeskrivning 
Individ- och familjenämndens årsbokslut beskriver verksamhetens 
genomförda aktiviteter samt måluppfyllelse av kommunfullmäktiges 
övergripande mål och uppdrag till nämnden, aktiviteter kopplade till 
nämndens uppdragsplan och en ekonomisk redovisning för helåret 2022.  
Utöver detta följs även nämndens internkontrollplan upp. 
 

Nämndens beslutsordning  

Nämnden enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Årsbokslut individ- och familjenämnden 2022 

Interkontrollrapport 2022 

 

Beredningsansvariga 

Simon Blomgren, ekonomichef 

Erica Bålfors Birgersson, enhetschef  

Ulrika Gustafsson, kvalitetschef 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

Revisionen   
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§ 26 

 

Diarienr: IFN-2023/00003 

Ekonomirapporter 2023 januari 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten. 

 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 

Individ- och familjenämndens resultat för perioden (-4,5 mnkr) förklaras av 

funktionshinderomsorg (-2,1 mnkr), gemensamma kostnader (+1,2), 

ensamkommande barn (-0,1 mnkr), försörjningsstöd (+0,7 mnkr) samt 

individ- och familjeomsorg (-4,2 mnkr). Individ- och familjenämndens 

nettokostnader (136 mnkr) har ökat med 10,5% (13 mnkr) i jämförelse med 

2022. För att ha en budget i balans kunde nettokostnaderna öka med 5,2 % 

(8 mnkr) vilket innebär en negativ budgetavvikelse på -4,5 mnkr 

 

 

Gemensamma kostnader 

Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader uppvisar en positiv 

avvikelse på 1 mnkr.  

Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för 

perioden till 42,9 tkr  

 

Funktionshinderomsorg 

Inom funktionshinderomsorgen beror resultatet (-2,1mnkr) på flertalet 

verksamheter och generellt sett handlar det fortsatt om påverkan på 

verksamhetsområdet i form av minskning av timmar utförda inom 

hemtjänsten jämfört med budgeterat. 

 

 

De verksamheter som har störst effekt är hemtjänsten och övriga insatser 

LSS. 
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 Hemtjänst +1,2 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet 
beviljade timmar varit 60 % av budget och i jämförelse med samma 
period 2022 har antalet beviljade timmar minskat med 18,9 %. I 
jämförelse med snittet under 2022 så har hemtjänsttimmarna 
minskat med 10,2% i januari vilket stärker antagandet att det inte är 
någon tillfällig pandemieffekt utan ett nytt normalläge. 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 
 

 Övriga insatser LSS +0,6 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader 
för ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner. 
 

 LSS-boende och Personlig assistans LSS -5,2 mnkr. LSS-boende och 
personlig assistans LSS  
uppvisar ett negativt resultat där LSS-boende kvarhåller de volymer 

som sågs under slutet av 2022. 

 

Individ- och familjeomsorg 

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-4,2 mnkr) beror framför 

allt på barn- och ungdomsvården (-3,1 mnkr) där behov av konsultstödda 

familjehem) och av extern institutionsvård är fortsatt större än budget med 

extern institutionsvård fortsätter ligga på de höga nivåer som uppstod 

under slutet på 2022. 

 

Inom vuxna missbruksvården är det ett underskott på (-2,5 mnkr) där 

antalet dygn och individer kvarstår på de höga nivåer som sågs under slutet 

av 2022 och antalet dygn fortsätter att öka.  

 

Ensamkommande barn 

Underskottet inom verksamheten för ensamkommande barn (-0,1 mnkr) 

beror på högre lokalkostnader än budgeterat. Intäkterna är bättre än 

budgeterat. 

 

Försörjningsstöd 

Försörjningsstödets resultat för perioden är (+0,7 mnkr) och vid jämförelse 

med 2022 har antalet hushåll minskat med 3,9 % och ackumulerat 
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utbetalat belopp har ökat med (0,6mkr) ,snittbeloppet per hushåll har ökat 

med 12,6%. Jämfört med december 2022 har mängden hushåll med 

försörjningsstöd stått still.  

 

Årsprognos 

Årsprognosen för 2023 fastställs efter januari till -22 mnkr. Prognosen 

baseras på att de höga kostnader inom IFO området kommer minska något 

men ligga på en högre nivå under året jämfört med tidigare år. 

Prognosen utgår från att det underskott som föreligger inom 

funktionshinderområdet kommer övergå till ett neutralt utfall vid 

årsskiftet. 

Prognosen präglas av stor osäkerhet med de stora kostnadsökningar som 

inträffat på kort tid inom IFO-området och placeringar där som kan svänga 

fort under året. 

 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport januari 2023 

 

Beredningsansvariga 

Simon Blomberg, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Simon Blomberg 
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§ 27 
 

Diarienr: IFN-2022/00033 

Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 

2022 och fastställer de prioriterade områdena för 2023.  

Ärendebeskrivning 

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse vilket framgår av patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Patientsäkerhetsberättelsen bör ingå i vårdgivarens ledningssystem för 
patientsäkerhet.   
Berättelsen ska innehålla uppgifter om hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för 
att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 
Patientsäkerhetsberättelsen 2022 är en sammanställning av 
patientsäkerhetsarbetet inom nämndens hälso- och sjukvårdsansvar.  
   
Förslag till prioriterade områden 2023   
1. Dokumentation    
Säkerställa en enhetlig och strukturerad journalföring som innehåller 
uppgifter som behövs för en god och säker vård.   
    
2. Läkemedelshantering och delegeringsprocess   
Säker läkemedelshantering och delegeringsprocess.   
    
3. Ökad följsamhet till ordinationer och instruktioner från hälso- och 
sjukvårdspersonal    
Ökad andel utförda ordinationer och instruktioner från hälso- och 
sjukvårdspersonal till omsorgspersonal.   
  
4. Vårdkedjebrist  
Säkerställa patientsäkerhet i vårdens övergångar.   
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Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens 

förslag till beslut.  

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden  
Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

Beslutsgång 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2022  

Beredningsansvariga 

Malin Björnerbäck, medicinskt ansvarig sjuksköterska   
Sandra Scherman, medicinskt ansvarig för rehabilitering   
 

Beslutet ska skickas till 
Sandra Sherman  

Malin Björnerbäck 
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§ 28 
 

Diarienr: IFN-2023/00025 

Dataskyddsberättelse individ- och familjenämnden 

2022 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att fastställa dataskyddsberättelsen 

för 2022 inklusive de prioriterade områdena för nämnden 2023.  

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsberättelsen för 2022 återger nämndens arbete med dataskydd, 

bl. a. arbetet med de prioriterade områdena för året, 

konsekvensbedömningar, flytten av känsliga personuppgifter från 

SharePoint lokaldrift till SharePoint Microsoft molntjänst, det inledande 

arbetet med nytt process- och planeringsverkty 

 

Dataskyddsberättelsen omfattar även prioriterade områden för nämnden 

2023.  

Prioriterade områden för nämnden 2023 

 Inventering, registrering och uppföljning i RegIT av 

personuppgiftsbehandlingar utanför avsedda IT-system/digitala tjänster 

 Införande av nytt process- och planeringsverktyg  

 Säker e-post 

 Kommunikationsinsats gällande säker hantering av personuppgifter 

Förvaltningen föreslår att dataskyddsberättelsen inklusive de prioriterade 

områdena för 2023 beslutas av nämnden. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning  

Arbetsutskottet enas om att godkänna tjänsteskrivelsens förslag till beslut.  

 

Nämndens beslutsordning  

Nämnden enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  



Sida 14 av 38 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2023-02-22 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 

Dataskyddsberättelse 2022 

Beredningsansvariga 

Nils Enwald, stabschef  

Kerstin Bergsten, personuppgiftskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
Socialtjänstens personuppgiftskoordinatorer    
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§ 29 
 

Diarienr: IFN-2023/00049 

Förändrad servicenivå kring matdistribution 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att ärendet återremitteras med 

följande direktiv: 

 
Att de ekonomiska konsekvenserna utreds avseende kostnaderna och 
intäkterna för förslaget 

 
Att en konsekvensbeskrivning tas fram vad förslaget innebär för den 
enskilde. 
 
Att redovisa om avgifterna för den enskilde kan inrymmas i 
förbehållsbeloppet  
 
Att en utvärdering ska ske efter ett års genomförande  
 
Förvaltningen ges därutöver i uppdrag att se över underlagens kvalitet för 

beredningen av de gemensamma förslag som läggs tillsammans med 

Äldreomsorgsförvaltningen.  

Reservation 
Hanna Lundin Jernberg (L), Igor Hell (M), Alireza Mosahafi (M) och Birgitta 

Nordvall (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande med motivering 

nedan.   

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har utrett en förändrad servicenivå kring matdistribution. 

Nuvarande process är att koordinera, administrera och verkställa beslut är 

tids- och resurskrävande. Måltidsservice tillagningskök har även nått sin 

maximala kapacitet. Bedömningen är att dagligvaruhandel samt 

restauranger erbjuder fullgoda alternativ och att detta kan integreras med 

den förändring som pågår kring inköp.  
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Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Sellstedt (V) yrkar avslag till tjänsteskrivelsens förslag.  

Hanna Lundin Jernberg (L), Andreas Lundgren (S) och Igor Hell (M) yrkar 

bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Andreas Lundgren (S) ställer bifall mot avslag och finner att 

tjänsteskrivelsens förslag bifalls.  

 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 
Hanna Lundin Jernberg (L) yrkar med stöd av Birgitta Nordvall (KD), Igor 

Hell (M) att ärendet återremitteras och kompletteras enligt följande:  

 

”Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna yrkar på 
att ärendet återremitteras för att kompletteras med fler beslutsunderlag. 
Vi saknar både risk och konsekvensanalys samt en fullständig kostnadsbild 
för vad beslutet innebär vilket gör att det är olämpligt att fatta beslut. 
  
Vi yrkar på att ärendet kompletteras med: 
 

 En risk och konsekvensbeskrivning 
 En komplett kostnadsbild där det tydligt framkommer vad beslutet 

innebär för den enskilde, för Individ och Familjenämnden och även 
Äldrenämnden. Vilka kostnader eller besparingar innebär beslutet? 

  
Ärendet och beslutsunderlaget ska även ge svar till dessa frågor: 

 Får beslutet negativa konsekvenser för den person som bor utanför 
tätort eller blir det ingen skillnad beroende på var hen bor? 

 Har andra alternativ utretts som att Måltidsservice får fortsatt 
uppdrag eller alternativt att mat upphandlas av annan aktör? 

 I stället för att avveckla insatsen måltidsdistribution, kan förändrade 
abonnemang med valfritt antal måltider vara ett alternativ?” 
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Andreas Lundgren (S) yrkar att ärendet återremitteras med följande 

direktiv: 

 Att de ekonomiska konsekvenserna utreds avseende kostnaderna 
och intäkterna för förslaget 

 Att en konsekvensbeskrivning tas fram vad förslaget innebär för den 
enskilde. 

 Att redovisa om avgifterna för den enskilde kan inrymmas i 
förbehållsbeloppet  

 Att en utvärdering ska ske efter ett års genomförande 
 
Förvaltningen ges därutöver i uppdrag att se över underlagens kvalitet för 
beredningen av de gemensamma förslag som läggs tillsammans med 
Äldreomsorgsförvaltningen 

 

Liv Zetterberg (V) yrkar på att ärendet återremitteras med en 

sammanslagning av Lundgrens (S) och Lundin Jernbergs m.fl. yrkanden som 

tillägg.  

 

Sammanträdet ajourneras kl. 13:35 i fem minuter till kl. 13:40.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Lundgren (S) frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag 

eller om det ska återremitteras och finner att det ska återremitteras.  

 

Ordförande finner därefter att det finns tre förslag till beslut: 

 

1. Andreas Lundgrens (S) yrkande om återremiss samt direktiv.  

 

2. Hanna Lundin Jernbergs (L) yrkande med stöd av (M) och (KD) om 

återremiss samt komplettering.  

 

3. Liv Zetterbergs yrkande (V) om återremiss samt Lundgrens (S) och 

Lundin Jernbergs (L) direktiv och kompletteringar.  

 

 

Ordförande frågar i tur och ordning om nämnden avser bifalla eller avslå 

yrkande 1,2 eller 3 och finner att det egna yrkande 1 bifalls.  
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Votering begärs. Först ställs Liv Zetterbergs (V) yrkande mot Hanna Lundin 

Jernbergs (L), Igor Hells (M) och Birgitta Nordvalls (KD) yrkande där 

propositionsordningen är som följer:  

 

Ja-röst: Hanna Lundin Jernbergs (L) m.fl. yrkande  

Nej-röst: Liv Zetterbergs (V) yrkande  

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Ordf. Andreas Lundgren (S)   X 

Ers:          

V. ordf. Hanna Lundin Jernberg (L) X  X 

Ers:          

Mehrana Bassami (S)    X 

Ers:          

Leif Berglund (S)    X 

Ers:          

Gisela Lindmark Eriksson (S)    X 

Ers:          

Bo Johansson (S)     X 

Ers:          

Igor Hell (M) X   

Ers:          

Alireza Mosahafi (M)  X   

Ers:          

Liv Zetterberg (V)   X  

Ers:          

Jasmine Johansson (MP)     X 

Ers: Marikk Henriksson (S)    

Birgitta Nordvall (KD)  X   

Ers:          

 

Resultat 
Resultatet blir fyra röster för Lundin Jernberg (L) m.fl. yrkande och en röst 

för Zetterbergs (V) yrkande.  
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Därefter ställs Hanna Lundin Jernbergs (L), Igor Hells (M) och Birgitta 

Nordvalls (KD) yrkande mot Andreas Lundgrens (S) yrkande där 

propositionsordningen är följande:  

 

Ja-röst: Andreas Lundgrens (S) yrkande.  

Nej-röst: Hanna Lundin Jernbergs (L) m.fl. yrkande.  

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Ordf. Andreas Lundgren (S) X   

Ers:          

V. ordf. Hanna Lundin Jernberg (L)  X  

Ers:          

Mehrana Bassami (S)  X   

Ers:          

Leif Berglund (S)  X   

Ers:          

Gisela Lindmark Eriksson (S)  X   

Ers:          

Bo Johansson (S)   X   

Ers:          

Igor Hell (M)  X  

Ers:          

Alireza Mosahafi (M)   X  

Ers:          

Liv Zetterberg (V)  X   

Ers:          

Jasmine Johansson (MP)   X   

Ers: Marikk Henriksson (S)    

Birgitta Nordvall (KD)   X  

Ers:          

Resultat 

Resultatet blir sju röster för Lundgrens (S) yrkande och fyra röster för 

Lundin Jernbergs (L) m.fl. yrkande.  
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Ordförande Lundgren (S) finner att nämnden beslutar i enlighet med det 

egna yrkandet i sin helhet.  

  

Reservation  

Hanna Lundin Jernberg (L), Igor Hell (M), Alireza Mosahafi (M) och Birgitta 

Nordvall (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande med följande 

motivering:  

 

”Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna 

reserverar oss mot beslutet med anledning av att vi inte tycker att 

Socialdemokraternas yrkande om återremiss och dess direktiv är 

uttömmande nog.  

 

Vi yrkade på att ärendet ska återremitteras för att kompletteras med fler 

beslutsunderlag. Vi saknar både risk och konsekvensanalys samt en 

fullständig kostnadsbild för vad beslutet innebär vilket gör att det är 

olämpligt att fatta beslut.” 

 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag – Förändrad servicenivå kring matdistribution, 2023-01-30 

Beredningsansvariga 

Susanna Stenlund, verksamhetschef 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef  

Beslutet ska skickas till 
Susanna Stenlund, verksamhetschef 
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef  
Ulrika Gustafsson, kvalitetschef   
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§ 30 

 

Diarienr: IFN-2023/00050 

Inköp på internet i ordinärt boende 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner rapporten.   

Ärendebeskrivning 
Emil Forsberg och Viviann Dannelöv Nilsson informerar om inköp på internet i 

ordinärt boende. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att låta ärendet gå utan eget yttrande till nämnd.  

 

Nämndens beslutsordning  

Nämnden enas om att godkänna rapporten.  

 

Beslutsunderlag 
Projektinformation Inköp på internet till IFN och ÄN  
Projektdirektiv Inköp på internet version 1.2  
Projektplan Införande Inköp på internet version 1.1 

 

Beslutet ska skickas till 
Mairon Sundberg, projektkoordinator 
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§ 31 
 

Diarienr: IFN-2023/00069 

Riktlinje för Individ- och familjenämndens arbete 

med våld i nära relation 

Beslut 

Individ- och familjenämnden antar riktlinjerna. 

Ärendebeskrivning 

Den riktlinje för arbetet med våld i nära relationer som Socialnämnden 

antog 2016 är inte längre aktuell och behöver revideras efter nya 

föreskrifter och allmänna råd. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att godkänna tjänsteskrivelsens förslag.  

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden  
Birgitta Nordvall (KD) yrkar att lägga till ”hedersrelaterat våld” i titeln på 

dokumentet.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsens förslag 

med tillägg av Birgitta Nordvalls (KD) yrkande och finner att det godkänns.  

 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för Individ- och familjenämndens arbete med våld i nära relationer 

Beredningsansvariga 

Kristina Larsson, processledare Stöd och omsorg 

Beslutet ska skickas till 
Viviann Dannelöv Nilsson 

Annette Forsberg 
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Malin Björkman 

Kristina Larsson   
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§ 32 
 

Diarienr: IFN-2022/00194 

Revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter 
 

Beslut  

Individ – och familjenämnden godkänner tillämpningsanvisningarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Individ – och familjenämnden fastställde hösten 2019 
”Tillämpningsanvisningar för avgifter”. Anvisningarna beskriver hur 
avgiftsuttag av brukare med insatser enligt socialtjänstlagen ska hanteras. 
Majoriteten av avgifter är gemensamma med äldrenämnden och 
anvisningarna likalydande.  
 
En revidering av tillämpningsanvisningarna har genomförts. Revideringarna 

består av redaktionella ändringar samt några förtydliganden. Anvisningarna 

anger också några avgiftsfria insatser. 

 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 
Tillämpningsanvisningar för avgifter 

Beredningsansvariga 

Ulla Andersson, verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Susanna Stenlund, verksamhetschef avgiftsenheten  
Carina Nylander, ekonomichef äldreomsorgsförvaltningen  
Simon Blomberg, ekonomichef stöd – och omsorgsförvaltningen  
Avgiftsgruppen 
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§ 33 
 

Diarienr: IFN-2023/00086 

Översyn placerade barn och ungdomar på SiS 

ungdomshem 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se 

över situationen för Umeå kommuns placerade barn och ungdomar på SiS 

ungdomshem. En särskild belysning av flickors situation ska göras och 

resultatet ska återrapporteras till nämnden. 

Ärendebeskrivning 

Viviann Dannelöv Nilsson ger en nulägesbeskrivning av situationen på SiS 
ungdomshem. Det finns en platsbrist men är något lättare för pojkar än 
flickor att få plats, samtidigt som det i Umeå är fler flickor i behov av plats.  

Just nu är inflödet väldigt stort och det är en liknande situation i hela 

Sverige. 86 placerade unga inom institutionsvård och stödboende, vilket är 

nästan dubbelt så många jämfört med tidigare. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden  
Ordförande Andreas Lundgren (S) yrkar att individ- och familjenämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att se över situationen för Umeå kommuns 
placerade barn och ungdomar på SiS ungdomshem. En särskild belysning av 
flickors situation ska göras och resultatet ska återrapporteras till nämnden.  
 

Beslutsgång  

Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med 

Lundgrens (S) yrkande. 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag individ- och familjenämndens arbetsutskott § 18 

 

Beslutet ska skickas till 
Viviann Dannelöv Nilsson  

Ulrika Gustafsson 
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§ 34 
 

Diarienr: IFN-2023/00085 

Rutiner för att förhindra att barn far illa 

Beslut 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att utifrån 

händelsen i Luleå göra en översyn om socialtjänstens rutiner kan stärkas 

ytterligare för att förhindra att barn far illa.  

Ärendebeskrivning 

Ordförande Andreas Lundgren (S) väcker frågan om händelsen i Luleå där 

en åttaårig pojke dödades av sin pappa. Pappan hade tilldelats rätt att 

umgås med pojken även fast pojken uttryckt rädsla inför att träffa pappan. 

Frågan har diskuterats på kommunfullmäktige och ordförande föreslår att 

nämnden ger i uppdrag till familjerätt och förvaltning att göra en översyn 

av vad socialtjänsten kan göra ytterligare för att förhindra att något 

liknande kan inträffa i Umeå. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning  
Yrkanden  

Andreas Lundgren (S) yrkar att individ- och familjenämnden ska uppdra till 
förvaltningen att utifrån händelsen i Luleå göra en översyn om 
socialtjänstens rutiner kan stärkas ytterligare för att förhindra att barn far 
illa.  

Beslutsgång  

Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med 
Lundgrens (S) yrkande. 
 

Nämndens beslutsordning  

Nämnden enas om att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Individ- och familjenämndens arbetsutskott § 17 
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Beslutet ska skickas till 
Ulrika Gustafsson 

Viviann Dannelöv Nilsson 
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§ 35 
 

Diarienr:  

Återkoppling från kurser och konferenser 
 

Ärendebeskrivning  

Ledamöter som deltagit i nämndens utbildningsdagar informerar.  
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§ 36 
 

Diarienr:  

Initiativ från från Liberalerna: ”Begreppet missbruk 

bör ersättas med skadligt bruk och beroende” 
 

Beslut  

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning.  

 

Ärendebeskrivning  

Hanna Lundin Jernberg (L) väcker följande initiativ:  

”Nämndinitiativ  

Begreppet missbruk bör ersättas med skadligt bruk och beroende 

Begreppet missbruk är ett stigmatiserande begrepp som under flera års tid 

har föreslagits av viktiga instanser, exempelvis från SKR, att ersättas med 

begreppet skadligt bruk och beroende. Även internationellt ser man att 

missbruk alltmer ersätts av skadligt bruk och Världshälsoorganisationens 

klassificeringssystem för olika diagnoser, ICD-10, använder numera 

diagnoserna skadligt bruk och beroende i stället för missbruk. Man menar 

på att termen ”missbruk” inte längre är en medicinsk diagnos, då den 

saknar tydlig definition och bör undvikas inom hälso- och sjukvården. 

I Sverige har skadligt bruk de facto börjat ersätta alltmer begreppet 

missbruk och begreppet har framför allt nått hög status utefter 

samsjuklighetsutredningen som föreslår just att benämningen skadligt bruk 

ska användas i stället för missbruk. Kommunerna Luleå, Lund, Mora, Orsa, 

Västerås, Oskarshamn, Gävle, Ockelbo, Bollnäs och Sandviken är exempel 

på kommuner som anammat det nya begreppet och utåt använder 

begreppet på exempelvis sin hemsida. Även allt fler vårdgivare hos 



Sida 31 av 38 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2023-02-22 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

regionerna samt 1177.se använder sig av begreppet skadligt bruk och inte 

av missbruk. Begreppet är alltså här för att stanna.  

Liberalerna tycker att Umeå kommun ska vara ett föredöme vad gäller 

information, stöd och behandling vad gäller skadligt bruk och beroende och 

anamma det moderniserade och mindre stigmatiserande begreppet precis 

som andra nu börjar göra nationellt som internationellt. Att hävda att det 

inte går att använda sig av det nya begreppet med anledning av att det kan 

få konsekvenser ur juridiskt, arbetsrättsligt eller verksamhetsmässigt 

perspektiv kan inte anses försvarbart då andra kommuner samt vårdgivare 

nationellt som internationellt använder sig av begreppet.  

Därför yrkar Liberalerna på: 

Att förvaltningen får i uppdrag att fasa ut begreppet missbruk på 

kommunens hemsida samt i eventuella interna styrande dokument och 

riktlinjer och i stället använder sig av begreppet skadligt bruk och 

beroende. 

Att nämnden vid ett senare sammanträde får en återkoppling från 

förvaltningen med en plan hur detta ska göras inklusive ungefärliga 

tidsangivelser.”  

Nämndens beslutsordning  

Yrkanden 
Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till Hanna Lundin Jernbergs (L) yrkande.  

 

Andreas Lundgren (S) med stöd av Hanna Lundin Jernberg (L) och Alireza 

Mosahafi (M) yrkar att ärendet skickas till förvaltningen för vidare 

beredning.  

 

Nämndens beslutsgång 

Nämnden enas om att skicka ärendet till förvaltningen för vidare 

beredning.  
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Beslutet ska skickas till 

Ulrika Gustafsson, kvalitetschef 
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§ 37 
 

Diarienr:  

Initiativ från Vänsterpartiet: ”Ekonomisk 

kompensation så att övergången till inköp via 

internet sker kostnadsneutralt för den enskilde” 
 

Beslut  

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning.  

 

Ärendebeskrivning  

Liv Zetterberg (V) väcker följande initiativ: 

 

”NÄMNDINITIATIV INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN 2023-02-22 
  
Umeå kommun planerar för ett avskaffande av inköp som insats till brukare 
i hemtjänsten. I stället ska brukare i första hand sköta sina inköp själva 
genom att handla via internet direkt från butik, och därmed betala extra 
för hemleverans. 
  
Detta kommer att innebära högre kostnader för den enskilde. Kostnaden 
för inköp via hemtjänsten kan i princip vara gratis, om den enskilde nått 
maxavgiften eller har en väldigt låg inkomst. Den allra högsta avgiften 
betalar den som endast har inköp som insats, och då betalar 
hemtjänstavgift enligt nivå 1. Då kostar inköpet 472 kronor i månaden. 
Kostnaden för hemleverans av livsmedel från ICA eller Coop är c: a 150 
kronor per utkörningstillfälle, eller 600 kronor per månad. Denna 
förändring kan alltså i värsta fall leda till mångdubblade kostnader för 
inköp. 
  
När leveransen utförs av livsmedelsbutiken kommer inte heller denna 
kostnad att räknas mot avgiftstaket för hemtjänst, vilket kan leda till att 
brukare måste betala den maximala avgiften för hemtjänst (2 359 kronor / 
månad) och 600 kronor utöver detta till matleveranser. 
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Vänsterpartiet anser att det här är helt fel väg att gå. Kommunens ökade 
kostnader ska inte lösas genom försämringar och ökade utgifter för 
pensionärer eller andra grupper med låga inkomster. Kommunen behöver 
därför hitta ett sätt att kompensera brukare för den ökade 
leveranskostnaden som internetinköp kommer medföra. 
  
Vänsterpartiet yrkar 

att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag för hur 
ekonomisk kompensation kan utgå så att övergången till 
inköp via internet sker kostnadsneutralt för den enskilde.”  

 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att skicka ärendet till förvaltningen för vidare 

beredning.  

 
 

Beslutet ska skickas till  

Ulrika Gustafsson 
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§ 38 
 

Diarienr: IFN-2023/00016 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

februari 2023 

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 

Ordförandebeslut 
Delegationsbeslut vecka 2 

Delegationsbeslut individ- och familjenämndens ordförande vecka 1  

 

Övriga beslut  
Delegerade beslut för perioden 2023-01-01 t o m 2023-01-31 inom 

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

nämndens beslut 2020-11-18. 

Anmälningsärenden 
Anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten 799311 IFN-2023/00068) 

Beslut från Arbetsmiljöverket 2023/000731 (IFN-2023/00055) 

Överenskommelse-Sveriges Kommuner och Regioner-God och nära vård -

SKR2022/00764 (IFN-2023/00076) 

Samverkansavtal- Region Västerbotten-Polismyndigheten-Åklagarämbetet-

Rättsmedicinalverket-motverka våld (IFN-2022/00286) 

Anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten 802560 (IFN-2023/00081) 

Sekretessärenden 
Dom från Förvaltningsrätten (IFN-2022/00226) 

Dom från Förvaltningsrätten (IFN-2022/00228) 
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Mejlväxling SD, US - ordförande Andreas Lundgren (IFN-2023-00020-5) 
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§ 39 

 

Diarienr: IFN-2023/00054 

Förfrågningsunderlag HVB barn och unga 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

 

Förvaltningen uppdras att se över om man i ett tidigt skede av 

upphandlingen kan involvera arbetsutskottet i en diskussion om 

upphandling av HVB och familjehem. 

Ärendebeskrivning 

Pia Wangberg, bitr. upphandlingschef informerar om förfrågningsunderlag 

HVB barn och unga.  

 

Arbetsutskottets beslutsordning  

Yrkanden  
Ordförande Andreas Lundgren (S) föreslår att förvaltningen uppdras att se 

över om man i ett tidigt skede av upphandlingen kan involvera 

arbetsutskottet i en diskussion om upphandling av HVB och familjehem.  

 

Beslutsgång 

Arbetsutskottet enas om att godkänna informationen samt Lundgrens (S) 

yrkande.  

 

Beslutsunderlag 

Skakrav  

Utvärderingsmodell 

Avtal 

Uppdraget HVB mall  

Uppdragsbeskrivning  

Upphandlingsföreskrifter 
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Beredningsansvariga 

Pia Wangberg, bitr upphandlingschef 

Beslutet ska skickas till 
Pia Wangberg  

Ulrika Gustafsson 
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