
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-12-15 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 15 december 2021 kl. 08:30 

Plats: KS mötesrum och digitalt 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Gunnel Lagerkvist (C) tj. ers. för Björn Kjellsson (L), vice 
ordförande  
Marikk Henriksson (S) 
Leif Berglund (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Igor Hell (M) 
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) 
  

 

Sekreterare:        §303-304, 308, 310-312 

 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: 2021-12-15 

 

Anslaget har satts upp: 2021-12-16 

 

Anslaget tas ner: 2022-01-07 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A, Umeå  

 

Underskrift:   
 Tilda Molin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Hans-Åke Rönnlund (S)  

Gisela Lindmark Eriksson (S)  

Rita Poromaa (S)  

Greger Knutsson (M)  

Alireza Mosahafi (M)  

Liv Zetterberg (V)  

Hanna Lundin Jernberg (L)  

Felix Matthes Bockel (MP)  

 

 

Tjänstemän 

Karolina Lundqvist, socialdirektör  

Maria Hedin, kommunikatör 

Ida Arvidsson, TF ekonomichef 

Margaretha Åström, planeringssekreterare  

Ulrica Gustafsson, ledningskoordinator/chef processtöd och 

kommunikation  

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef  
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§ 303 
 

Diarienr: IFN-2021/00254 

Ramjusteringar förvaltningsspecifika stödfunktioner 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om en 

teknisk ramjustering för 2022 om 8 457 687 kr från äldrenämnden till 

individ- och familjenämnden för förvaltningsspecifika stödfunktioner inom 

socialtjänsten. 

 

Ärendet ska direktjusteras. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningscheferna för Stöd- och omsorgsförvaltningen och 

Äldreomsorgsförvaltningen har kommit överens om att socialtjänstens 

gemensamma stödfunktioner, ekonomi, HR, Enheten för stöd och 

utveckling samt Digitaliseringsenheten ska delas upp och bli 

förvaltningsspecifika stödfunktioner från årsskiftet 2021/22. Förändringen 

ger möjlighet att fokusera på respektive förvaltningars uppdrag, behov och 

utmaningar framåt och uppnå högre grad av verksamhetsspecialisering 

med uppdrag koncentrerade mot en förvaltning. Bedömningen är att det 

blir enklare att hålla ihop respektive förvaltning om alla perspektiv är en 

del av respektive organisation/ledningsstruktur. 

 

Utifrån delning av ekonomienheten ska 3 453 344 kr, motsvarande 4,5 

årsarbetare, ramjusteras från individ- och familjenämnden till 

äldrenämnden.  

 

Utifrån delning av HR-enheten ska 5 597 389 kr, motsvarande 7,75 

årsarbetare, ramjusteras från äldrenämnden till individ- och 

familjenämnden. 

 

Utifrån delning av Enheten för stöd och utveckling samt 

Digitaliseringsenheten ska 6 313 642 kr, motsvarande 8,0 årsarbetare samt 
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driftsbudget, ramjusteras från äldrenämnden till individ- och 

familjenämnden. 

 

Totalt sett ska 3 453 344 kr ramjusteras från individ- och familjenämnden 

till äldrenämnden och 11 911 031 kr ramjusteras från äldrenämnden till 

individ- och familjenämnden. Nettot av dessa två ramjusteringar gör att 

8 457 687 kr ska ramjusteras från äldrenämnden till individ- och 

familjenämnden. 

Arbetsutskottets beslutsordning  

Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med 

tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Ärendet ska direktjusteras.  

Nämndens beslutsordning 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsens 

förslag samt anser paragrafen vara omedelbart justerad.  

Beredningsansvariga 

Ida Arvidsson, tf. ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Anette Sjödin, SLK Ekonomi   
 

 

 

  



Sida 6 av 15 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2021-12-15 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 304 
 

Diarienr: IFN-2021/00218 

Översiktsplan Umeå kommun - Fördjupning för 

Täfteå  
Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet med tjänsteskrivelsen.  

 

Ärendet direktjusteras.  

Ärendebeskrivning 

Översiktsplanen ska skapa förutsättningar att utveckla Täfteå.  

 

Översiktsplanen ska enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen beakta en 

rad allmänna intressen. I lagtexten nämns bland annat natur- och 

kulturvärden, goda miljöförhållanden, god social livsmiljö för alla 

samhällsgrupper, bostadsbyggande, kommunikationsleder, klimataspekter 

och ekonomisk tillväxt. Planläggningen ska syfta till att mark- och 

vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 

lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.   

 

Nämnden ställer sig positiv till översiktsplanen. Utifrån nämndens uppdrag 

lämnas följande synpunkter med fokus på en socialt god och tillgänglig 

livsmiljö:   

 

Översiktsplanen lägger grunden för en tillgänglig miljö. Alla behöver 

förutsättningar att kunna delta och röra sig i samhället fysiskt men också 

digitalt. Av vikt är tillgänglig samhällsservice och goda kommunikationer. 

 

Nämnden ser också att en utveckling av åtgärder för att bibehålla 

samhället tryggt är av betydelse i ett Umeå som ska växa tryggt och säkert. 

Mötesplatsen Täfteåborg som nämns kan också blir en viktig mötesplats för 

nämndens målgrupper och en plats för ökad delaktighet i det lokala 

samhället. 
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Arbetsutskottets beslutsordning  

Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med 

tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Ärendet ska direktjusteras.  

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag samt 

att paragrafen anses vara omedelbart justerad.  

Beslutsunderlag 

Översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för Täfteå 

Mejl från övergripande planering 2021-10-06 

Beredningsansvariga 

Margareta Åström, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering 
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§ 308 
 

Diarienr: IFN-2021/00235 

Reviderad överenskommelse mellan Region 

Västerbotten och länets kommuner om samverkan 

vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att ett nytt arbetssätt för 

betalningsansvar införs, känd som ”betalningsansvarsmodell 4”, vilket 

innebär att inget betalningsansvar utfaller om en kommun tar hem alla 

patienter i snitt inom tre dagar under en månad från att sluten hälso- och 

sjukvård har skickat ett meddelande om utskrivningsklar. 

 

Individ- och familjenämnden beslutar att den reviderade 

överenskommelsen ersätter den tidigare överenskommelsen mellan 

Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017-11-10 , 

dnr: VLL 2343 2–2017).  

 

Individ- och familjenämnden beslutar att den reviderade 

överenskommelsen träder i kraft från och med den 1 januari 2022. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018 och tillämpades i Västerbotten från 

och med den 3 april 2018. Ett nytt arbetssätt att hantera betalningsansvar i 

Västerbotten har tagits fram på uppdrag av Länssamverkansgruppen. 

 

Mot bakgrund av detta har Samråd vård och omsorg, det politiska 

samverkansorganet mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten 

för vård och omsorg, inkommit med en rekommendation till beslut 

gällande en reviderade överenskommelse mellan Region Västerbotten och 
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länets kommuner om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att besluta i enlighet med 

tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Ärendet ska direktjusteras.  

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag och 

anser paragrafen vara omedelbart justerad.  

Beslutsunderlag 

Rekommendation 2021-10-22 

Överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i 

Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 

Beredningsansvariga 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef 

Beslutet ska skickas till 
Britta Edström, regional samverkanskoordinator 

Viviann Dannelöv Nilsson  

Karolina Lundqvist  

Ida Arvidsson 
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§ 310 
 

Diarienr: IFN-2021/00008 

Val av ledamöter och avsägelser i individ- och 

familjenämndens utskott 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Liv Zetterberg (V) till ersättare i IFO-

utskottet från och med januari 2022.  

 

Individ- och familjenämnden utser Hanna Lundin Jernberg (L) till ordinarie 

ledamot och vice ordförande i IFO-utskottet. 

 

Individ- och familjenämnden utser Hanna Lundin Jernberg (L) till ordinarie 

ledamot och vice ordförande i individ- och familjenämndens arbetsutskott. 

 

Individ- och familjenämnden utser Liv Zetterberg (V) till ersättare i individ- 

och familjenämndens arbetsutskott .  

 

Ärendet direktjusteras.   

Ärendebeskrivning 

Ahmed Hersi (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i IFO-utskottet. 

Individ och familjenämnden behöver därför utse en ny ersättare i IFO-

utskottet.  

 

Björn Kjellson (L) har avlidit och individ- och familjenämnden behöver 

därför utse en ny ledamot och vice ordförande till IFO-utskottet samt en ny 

ledamot och vice ordförande till individ- och familjenämndens 

arbetsutskott.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Andreas Sellstedt informerar arbetsutskottet om att Liv Zetterberg (V) 

kommer gå in som ersättare i arbetsutskottet istället för Linda Lotare (V).  
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Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsens 

förslag inklusive Andreas Sellstedts (V) tillägg.  

 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag och 

anser paragrafen vara omedelbart justerad.  

Beslutet ska skickas till 
Ledamöter och ersättare i individ- och familjenämnden 

Lönesupport  
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§ 311 
 

Diarienr: IFN-2021/00088 

Inkallelseordning för individ- och familjenämndens 

IFO-utskott 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fastställer inkallelseordningen för IFO-

utskottet enligt nedan. Ärendet direktjusteras.  

 

När ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra kallas ersättare in i följande 

ordning: 

Andreas Lundgren (S) 
 
Ersättare: 
Leif Berglund (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Liv Zetterberg (V) 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Birgitta Nordvall (KD) 

Hanna Lundin Jernberg (L) 
 
Ersättare: 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Birgitta Nordvall (KD) 
Leif Berglund (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Liv Zetterberg (V) 

Marikk Henriksson (S) 
 
Ersättare: 
Leif Berglund (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Liv Zetterberg (V) 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Birgitta Nordvall (KD) 

Linda Lotare (V) 
 
Ersättare: 
Liv Zetterberg (V) 
Leif Berglund (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Birgitta Nordvall (KD) 

Igor Hell (M) 
 
Ersättare: 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Birgitta Nordvall (KD) 
Leif Berglund (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Liv Zetterberg (V) 
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Ärendebeskrivning 

Nämnden föreslås fastställa en inkallelseordning för ersättare till IFO-

utskottet.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att godkänna tjänsteskrivelsens förslag.  

Nämndens beslutsordning  

Nämnden enas om att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag och 

anser paragrafen vara omedelbart justerad.  

Beredningsansvariga 

Tilda Molin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare 

Carola Knutsdotter 
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§ 312 
 

Diarienr: IFN-2021/00114 

Inkallelseordning för individ- och familjenämndens 

arbetsutskott 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fastställer inkallelseordning för 

arbetsutskottet enligt nedan. Ärendet direktjusteras.  

 

När ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra kallas ersättare in i följande 

ordning: 

 

Andreas Lundgren (S) 
 
Ersättare: 
Gisela Lindmark Eriksson (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Liv Zetterberg (V) 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Birgitta Nordvall (KD) 

Hanna Lundin Jernberg (L) 
 
Ersättare: 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Birgitta Nordvall (KD) 
Gisela Lindmark Eriksson (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Liv Zetterberg (V) 

Hans-Åke Rönnlund (S) 
 
Ersättare: 
Gisela Lindmark Eriksson (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Liv Zetterberg (V) 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Birgitta Nordvall (KD) 

Andreas Sellstedt (V) 
 
Ersättare: 
Liv Zetterberg (V) 
Gisela Lindmark Eriksson (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Birgitta Nordvall (KD) 

Igor Hell (M) 
 
Ersättare: 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Birgitta Nordvall (KD) 
Gisela Lindmark Eriksson (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Liv Zetterberg (V) 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden föreslås fastställa en inkallelseordning för ersättare till 

arbetsutskottet eftersom en ledamot har bytts ut.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Ordförande finner att tjänsteskrivelsen godkänns med tillägg av att Liv 

Zetterberg (V) går in som ersättare istället för Linda Lotare (V).  

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag och 

anser paragrafen vara omedelbart justerad.  

Beredningsansvariga 

Tilda Molin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare 

   


