
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-11-16 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 16 november 2022 kl. 08:30-15.10 

Plats: KS mötesrum 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Hanna Lundin-Jernberg (L) § 209-214, 216-226 
Hans-Christer Jonsson (L) tj. ers. för Hanna Lundin Jernberg 
(L) § 215 
Marikk Henriksson (S) 
Leif Berglund (S) 
Hans-Åke Rönnlund (S), tj. ers. för Mehrana Bassami (S) 
§209-216 
Mehrana Bassami § 217-226 
Greger Knutsson (M) tj. ers. för Igor Hell (M) § 209-225 
Alireza Mosahafi (M) tj. ers. för Igor Hell (M) § 226  
Andreas Sellstedt (V) 
Linda Lotare (V) § 209-225 
Kenneth Ögren (V) tj. ers. för Linda Lotare (V) § 226 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Felix Bockel (MP) tj. ers. Alice Nikmanesh (MP) § 209-216 
Alice Nikmanesh (MP) § 217-226 
Birgitta Nordvall (KD) 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera:          Hanna Lundin Jernberg (L), fredag 18 november, kl. 13.00 
   
  

 

Sekreterare:        §§ 209-226 

 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: 2022-11-16 

 

Anslaget har satts upp: 2022-11-21 

 

Anslaget tas ner: 2022-12-13 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A 

 

Underskrift:   
 Tilda Molin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Gisela Lindmark Eriksson (S)  

Alireza Mosahafi (M) § 209-225 

Kenneth Ögren (V) § 209-225 

Liv Zetterberg (V) 

Hans-Christer Jonsson (L) § 209-214, 216-226 

Felix Bockel (MP) § 217-226 

 

 

Tjänstepersoner 

Karolina Lundqvist, socialdirektör  

Ulrika Gustafsson, kvalitetschef  

Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg § 209–219, 221–

226  

Maria Hedin, kommunikatör  

Sara Bäckmark, HR-chef § 209 – 219 

Simon Blomberg, ekonomichef § 209 - 217, 220 

Linda Karlsson, enhetschef § 209 - 224 

Lina Wennström, enhetschef § 209 – 224  

Max Stenman, E&Y § 209 

Petter Frizén, E&Y § 209 

Eva Miller, kommunrevisionen § 209 

Eva Arvidsson, kommunrevisionen § 209 

Ulrika Granskog, utvecklingsstrateg § 214 

Erica Bålfors Birgersson, enhetschef § 215 - 217 

Petra Nylander, processledare § 215 - 217 

Kristina Larsson, processledare § 220 

Christina Halleröd, socialt ansvarig samordnare § 219 
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§ 209 

Godkännande av dagordning 
 

Beslut  

Liv Zetterberg (V) anmäler en övrig fråga.  

 

 

Ärendebeskrivning  

Eventuella förändringar i föredragningslistan noteras.  
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§ 210 

Anmälan av jäv 
 

Beslut  

Ingen ledamot anmäler jäv.  

 

Ärendebeskrivning  

En jävig person får varken delta i beslut eller handläggningen av ett ärende. 
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§ 211 

Nya chefer 
 

Ärendebeskrivning 

Nya chefer från verksamheterna presenterar sig för nämnden. Vid detta 

sammanträde deltar Linda Karlsson, enhetschef och Lina Wennström, 

enhetschef.  
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§ 212 
 

Diarienr: IFN-2022/00252 

Revisionsdialog 2022 - Individ- och familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden lägger ärendet till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisorerna granskar nämndens verksamhet. I dialogen förs en 

diskussion mellan nämnden och revisionen.  

Beslutsunderlag 

Dialog med revisionen – Grundläggande granskning 2022 
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§ 213 
 

Diarienr: IFN-2022/00003 

Ekonomirapporter 2022 - Yttrande till individ- och 

familjenämnden 

Beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten. 

Ärendebeskrivning 

 
 Sammanfattning  

Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+26,7 mnkr) förklaras 
av funktionshinderomsorg (+25,2 mnkr), gemensamma kostnader (+19,2 
mnkr), ensamkommande barn (-7,2 mnkr), försörjningsstöd (+1,5 mnkr) 
samt individ- och familjeomsorg (-6,3 mnkr). Individ- och familjenämndens 
nettokostnader (1,215 mnkr) har ökat med 4,3 % (51 mnkr) i jämförelse 
med 2021. För att ha en budget i balans kunde nettokostnaderna öka med 
6,6 % (76 mnkr) vilket innebär en positiv budgetavvikelse på +26,7 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 11,3 % 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 augusti var det bokfört 9,3 mnkr som merkostnader till följd av 
pandemin. Av detta var 2,0 mnkr på grund av inköp av skyddsutrustning 
och 7,2 mnkr på grund av personalkostnader. Förutom intäkterna för 
sjuklönekostnaderna har nämnden även erhållit 1,8 mnkr i intäkter för 
övriga merkostnader. Det är ett statsbidrag som avsåg de merkostnader 
som verksamheterna hade under 2020 men där  
intäkten utbetalades först under mars, juli och december 2021. Det 
innebär att till och med oktober  
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har nämndens ekonomi påverkats negativt med -0,2 mnkr av pandemin.  
 
Gemensamma kostnader  
Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på 
+19,2 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på kvarstående volymmedel för 
LSS-boenden (+12,4 mnkr) och lägre kostnader under perioden för bland 
annat utbildning, rehabilitering och övriga driftskostnader (+3,1mnkr). Samt 
vakanser med pågående rekryteringar.  
 
Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för 
perioden till 85,8 tkr. Det avser ett beslut om kontaktfamilj SoL och ett beslut 
om ledsagarservice.  
Kostnaden för politisk verksamhet uppvisar för perioden ett mindre 
underskott på -280 tkr.  
 
Funktionshinderomsorg  
Inom funktionshinderomsorgen beror resultatet (+25,2 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 +23 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet beviljade 
timmar varit 68 % av budget och i jämförelse med samma period 2021 har 
antalet beviljade timmar minskat med 11,3 %. I jämförelse med 2020 så har 
hemtjänsttimmarna minskat med 25,5 %. 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 +9,6 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för 
ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner vilket troligtvis är en 
effekt av pandemin.  
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LSS-boende och Personlig assistans LSS uppvisar ett ackumulerat 
underskott på -19,1 mnkr per sista oktober. 
 
 
Individ- och familjeomsorg  

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-12,0 mnkr) beror 
framför allt på barn- och ungdomsvården (-17,0 mnkr) där behov av 
konsultstödda familjehem (-15,8 mnkr) och av extern institutionsvård (-
16,7 mnkr) är fortsatt större än budget. Samtidigt finns det överskott för 
traditionella familjehem (+7,3 mnkr) och öppenvård (+5,9 mnkr) som 
tillsammans dämpar 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 (-9,5 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 (-7,2 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  

Försörjningsstödets resultat för perioden är (+1,5 mnkr) och vid jämförelse 
med 2021 har antalet hushåll minskat med 13,2 % och ackumulerat 
utbetalat belopp har minskat med (-5,4 mkr) eller (-6,6%)  
 
Årsprognos  

Årsprognosen för 2022 är fortsatt svår att beräkna utifrån att verksamheter 

fortsättningsvis påverkas på ett eller annat sätt utav pandemin, samt 

världsläget med Ukrainakriget. Årsprognosen är oförändrad och beräknad 

till +25,0 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. 
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Beslutsunderlag 

Ekonomirapport oktober 2022 

Beredningsansvariga 

Simon Blomberg, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Simon Blomberg  
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§ 214 
 

Diarienr: IFN-2022/00013 

Information från Umebrå 
 

Ärendebeskrivning  

Ulrika Granskog, utvecklingsstrateg från Umebrå informerar om den 

nationella temaveckan ”en vecka fri från våld 2022”.  
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§ 215 
 

Diarienr: IFN-2022/00001 

Verksamhetsplan och budget 2023 för individ- och 

familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fastställer verksamhetsplan och budget för 

2023.  

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att göra 

redaktionella ändringar på sidan 10 i uppdragsplanen.  

 

Individ- och familjenämnden beslutar att ett samarbete ska etableras med 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med syftet att insatsen Salam 

Familj som erbjuder föräldrastöd och samhällsinformation till nyanlända 

ska säkras inför framtiden.  

 

Individ- och familjenämnden beslutar att ett sammanhållet och 

kostnadsfritt boendestöd ska tillskapas som insats. Underlag med 

förutsättningar för detta och förslag till beslut ska underställas nämnden 

för slutgiltigt ställningstagande 2023.  

 

Reservation 

Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för egna 

yrkanden med motiveringar enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens verksamhetsplan beskriver nämndens arbete 

och fokus för året (inklusive uppdrag till verksamheten) samt budget. 

Verksamhetsplanen innehåller också kommunfullmäktiges uppdrag till 

nämnd. Verksamhetens statistik samlar de mått och aktiviteter som 

nämnden följer inom ramen för grunduppdraget. 
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Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att verksamhetsplan och budget går utan eget 

yttrande till nämnd.  

 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden  
Birgitta Nordvall (KD) yrkar:  

1. att lägga till följande punkt under rubriken Fokusområden 2: ”Aktivt 

arbeta för att hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra. Ett 

aktivt åtgärdsprogram tas fram inom verksamheten.”  

 

2. att lägga till följande skrivning under mål 6: ”Verksamheten ställer 

krav på att man ska studera svenska.” 

 

Hanna Lundin Jernberg (L) yrkar:  

1. att följande tillägg görs i sista stycket under rubriken ”Bilden av 

Socialtjänstens uppdrag”: "Nämnden ska under året i större 

utsträckning arbeta strategiskt och operativt för att sprida kunskap 

och föra ut en saklig bild om socialtjänsten samt genomföra fler och 

större kommunikationsinsatser via sociala medier och i 

lokaltidningar".  

 

Andreas Lundgren (S) yrkar: 

1.  att ett samarbete ska etableras med gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden med syftet att insatsen Salam Familj som 

erbjuder föräldrastöd och samhällsinformation till nyanlända ska 

säkras inför framtiden. 

 

2. att ett sammanhållet och kostnadsfritt boendestöd ska tillskapas 

som insats. Underlag med förutsättningar för detta och förslag till 

beslut ska underställas nämnden för slutgiltigt ställningstagande 

2023. 

 

Linda Lotare (V), Andreas Lundgren (S), Hans- Åke Rönnlund (S) och Felix 

Bockel (MP) yrkar avslag till Birgitta Nordvalls (KD) yrkanden.  
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Hanna Lundin Jernberg (L), Greger Knutsson (M) och Gunnel Lagerkvist (C) 

yrkar bifall till Birgitta Nordvalls (KD) yrkanden. 

 

Andreas Lundgren (S), Andreas Sellstedt (V) och Felix Bockel (MP) yrkar 

avslag till Hanna Lundin Jernbergs (L) yrkande.  

 

Birgitta Nordvall (KD), Greger Knutsson (M) och Gunnel Lagerkvist (C) yrkar 

bifall till Hanna Lundin Jernbergs yrkande.  

 

Andreas Sellstedt (V), Birgitta Nordvall (KD), Greger Knutsson (M) och 

Gunnel Lagerkvist (C) yrkar bifall till Andreas Lundgrens (S) båda yrkanden.  

 

Beslutsgång 

Linda Lotare (V) och Felix Bockel (MP) föreslår en redaktionell ändring på 

sidan 10 i verksamhetsplanen och nämnden godkänner ändringen.  

 

Ordförande frågar om nämnden avser bifalla eller avslå Birgitta Nordvalls 

(KD) yrkande 1 och finner att det avslås.  

 

Ordförande frågar om nämnden avser bifalla eller avslå Birgitta Nordvalls 

(KD) yrkande 2 och finner att det avslås.  

 

Ordförande frågar om nämnden avser bifalla eller avslå Hanna Lundin 

Jernbergs (L) yrkande och finner att det avslås.  

 

Ordförande frågar om det egna yrkandet 1 kan bifallas eller avslås och 

finner att det bifalls.  

 

Ordförande frågar om det egna yrkandet 2 kan bifallas eller avslås och 

finner att det bifalls.  

 

Ordföranden frågar slutligen om nämnden kan fastställa verksamhetsplan 

och budget med ovan nämnda ändringar och finner att det bifalls.  

Reservationer 
Liberalerna reserverar sig till förmån för eget yrkande med följande 
motivering:  
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”Liberalerna tycker att det är mycket angeläget att skyndsamt informera 

mer om vad och hur Socialtjänsten arbeta utifrån det omgivande 

samhället. Därför yrkade Liberalerna på att i verksamhetsplanen under 

fokusområden ska stå mer specifikt att nämnden under 2023 i större 

utsträckning ska arbeta strategiskt och operativt för att sprida kunskap och 

föra ut en saklig bild om socialtjänsten. I detta även genomföra fler och 

större kommunikationsinsatser via sociala medier och i lokaltidningar. 

Något som jämförbara socialförvaltningar i flertalet andra kommuner 

redan gör.” 

 
 

Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande med följande 

motivering:   

 

”Ang punkt 2:3 mäns våld mot kvinnor. 
Kristdemokraterna anser att det svåra och allvarsamma problemet med 
hedersrelaterat våld och förtryck måste uppmärksammas och tydliggöras i 
individ och familjenämndens verksamhetsplan för 2023. Våld i nära 
relationer går inte att jämföras med hedersrelaterat våld och förtryck, 
eftersom detta våld utövas av en grupp personer mot den våldsutsatta. 
Detta till skillnad från våld i nära relationer, som utövas av en person i nära 
relation med den utsatte. Därför yrkade Kd på en särskild punkt i 
verksamhetsplanen. Aktivt arbeta för att hedersrelaterat våld och förtryck 
ska upphöra. Ett aktivt åtgärdsprogram tas fram inom verksamheten. 
 
Ang mål 6. Umeå ska vara en attraktiv arbetsgivare.  
Kristdemokraterna anser att det inte räcker att enbart uppmuntra 
personalen att studera svenska utan man måste ställa krav på att 
personalen ska studera svenska. Detta för att vårdtagare och medarbetare 
ska känna sig trygga med att förstå varandra men också för att anhöriga ska 
känna sig trygga med vården om sina anhöriga. Patientsäkerheten är 
avhängig av att vårdgivaren ska förstå vårdtagaren. 
Därför yrkade Kd på att krav ska ställas på att personalen ska studera 
svenska. Kd anser att det inte räcker med uppmuntran.” 
 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan och budget 2023 
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Beredningsansvariga 

Karolina Lundqvist, socialdirektör 

Sara Bäckmark, HR-chef 

Simon Blomberg, ekonomichef 

Ulrika Gustafsson, kvalitetschef 

Petra Nylander, processledare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 216 

 

Diarienr: IFN-2022/00001 

Internkontrollplan 2023 

Beslut 

Individ- och familjenämnden antar internkontrollplan för 2023 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan. 

Intern kontroll ska ses som en del av verksamhets- och ekonomistyrningen 

och hjälpa till att styra verksamheten genom kontroll av de faktorer som 

kan hindra verksamheten att leva upp till verksamhetskrav och/eller nå 

sina mål.  

 

Under året har ett antal kontrollområden fastställts och risker inom dessa 

områden har identifierats och riskbedömts. Åtgärder för att förebygga, 

upptäcka och korrigera risker har utifrån detta arbetats fram av 

förvaltningen i förslaget till internkontrollplan för 2023.  

Beslutsordning  

Yrkanden  

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

bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

Beslutsgång 
Arbetsutskottet enas om att besluta i enlighet med förvaltningens förslag. 

Nämndens beslutsordning  

Ordförande finner att nämnden enas om att besluta i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2023 
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Beredningsansvariga 

Erica Bålfors Birgersson, enhetschef Systematiskt kvalitetsarbete 

Beslutet ska skickas till 
Stöd- och omsorgsförvaltningen 

Erica Bålfors Birgersson 
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§ 217 
 

Diarienr: IFN-2022/00076 

Riskbedömning och handlingsplan 

myndighetsutövning 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Vid individ- och familjenämndens sammanträde 2022-06-22 antogs en 

handlingsplan inklusive bilagor gällande nämndens arbetsmiljöarbete. Vid 

sammanträdet beslutades även att planen ska följas upp vid samtliga 

kommande sammanträden med arbetsutskottet samt var sjätte månad i 

nämnden. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 6. Stöd vid uppföljning  
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§ 218 
 

Diarienr: IFN-2022/00263 

Uppdrag - Översyn för ytterligare 

personalsatsningar 2022 

Beslut 
Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att gå vidare med 
identifierade satsningar till ett belopp av max två miljoner kr.  

  

Ärendebeskrivning 

Vid nämndens sammanträde i september uppdrogs förvaltningen att mot 

bakgrund av årets prognostiserade överskott se över om ytterligare 

personalsatsningar kan göras under kvarvarande del av året för att underlätta 

kompetensförsörjningen. 

 

Nämnden får en återkoppling kring aktuella personalsatsningar.  

 

Följande insatser har identifierats som möjliga satsningar: 

 

-Översyn teknisk utrustning 

-Rekryteringskampanjer 

-Utökat stöd av Feelgood i arbetsmiljöarbete på individ- och organisationsnivå 

-Tillfällig utökning av personalresurser på bemanningsenheten 

 

Kostnaderna beräknas uppskattas till maximalt två miljoner kr.  

Beredningsansvariga 

Sara Bäckmark  

 

Beslutet ska skickas till  

Sara Bäckmark  

Ulrika Gustafsson 
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§ 219 

 

Diarienr: IFN-2022/00204 

Remiss - Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd 

för barns familjeliv SOU 2022:38 Ju2022/02331 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2022-10-24 

Ärendebeskrivning 

Regeringen beslutade den 10 december 2020 att ge en särskild utredare i 

uppdrag att bland annat göra en översyn av föräldrabalkens regler om 

föräldraskap och överväga om det behöver vidtas åtgärder för att 

underlätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar. Syftet med 

uppdraget har varit att – med utgångspunkt i barnets bästa – åstadkomma 

en mer sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap 

samt regler om föräldraansvar som är anpassade till olika 

familjekonstellationer.  

 

Umeå kommun ställer sig sammantaget positiv till förslaget. 

  

Umeå kommun ser vissa risker ur barnets perspektiv kring förslaget att en 

vårdnadshavare ska kunna lämna en föräldrafullmakt som registreras i 

folkbokföringen. Innebörden av föräldrafullmakt är att en ”social förälder” 

med föräldrafullmakt kommer att få en mera generell behörighet liknande 

en vårdnadshavare att hantera frågor som rör barnet (tex i kontakter med 

skolan). Umeå kommun anser att fler beslutsfattare kring barnet kan öppna 

för större risker för att olika uppfattningar kan leda till stridigheter, tex 

umgängestvister.  Det är viktigt att det handlar om barnets bästa och 

barnets rätt till umgänge och inte ev. sociala föräldrars rätt till umgänge 

med barnet.   
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Arbetsutskottets beslutsordning  

Arbetsutskottet enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens 

förslag.  

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Yttrande 2022-10-24 

Betänkande – Alla tiders föräldraskap del 1  

Betänkande – Alla tiders föräldraskap del 2  

Missiv Ju2022/02331 

Beredningsansvariga 

Christina Halleröd, Socialt ansvarig samordnare 

Beslutet ska skickas till 
Justitiedepartementet 
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§ 220 
 

Diarienr: IFN-2022/00198 

Återkoppling - Ändring av riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd för tilläggsbidraget 

Beslut 
Individ- och familjenämnden beslutar att under december 2022 höja 

försörjningsstödsnormen till motsvarande försörjningsstödsnorm 2023, dvs en 

höjning med 8,6%.   

Utbetalning för december ska ske i samband med utbetalning av ordinarie 

försörjningsstödsperiod.  

Ärendebeskrivning 

Vid nämndssammanträde 2022-09-21 beslutade Individ- och 

familjenämnden (se § 172 Diarienr: IFN-2022/00198) att ge förvaltningen 

ett tilläggsuppdrag att se över om ytterligare höjningar behöver göras 

gällande ekonomiskt bistånd till barnfamiljer och ensamstående med 

anledning av den ökande inflationen.  

Förvaltningen har utrett frågan och kommit fram till att barnfamiljer, 

ensamstående och övriga hushåll inom ekonomiskt bistånd i Umeå 

kommun alla lider av det ekonomiskt svåra läget som råder och att dessa 

på bör stöttas lämpligast genom en tidig höjning av 

försörjningsstödsnormen (riksnormen) för 2023 för att på detta sätt skydda 

hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar. Den förhöjda 

försörjningsstödsnormen föreslås av förvaltningen gälla alla typer av 

hushåll och föreslås gälla under perioden november - december 2022. 

Regeringen fastställer beloppen för riksnormen inför varje nytt kalenderår 

och regeringen har för 2023 beslutat att samtliga delposter i riksnormen 

räknas upp med 8,6 procent för år 2023. Riksnormen inom 

försörjningsstödet grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och 

konsumtionsundersökningar samt på regeringens prognos för 

konsumentprisindex (KPI) för innevarande år.  Enligt 4 kap. 3 § SoL ska 
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riksnormen täcka skäliga kostnader för utgiftsposterna livsmedel, kläder 

och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt 

dagstidning och telefon. Beloppen för respektive utgiftspost framgår i 

förordningen om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937). 

Försörjningsstödet är skattefritt och den höjda försörjningsstödsnormen 

för november-december 2022 kommer därmed att ge en reell höjning av 

den disponibla inkomsten för hushållen. Utbetalning för december 2022 

ska ske i samband med utbetalning av ordinarie försörjningsstödsperiod.      

I Umeå kommun fick 882 hushåll försörjningsstöd i oktober månad. En 

beräkning av kostnaden har inte kunnat genomföras då riksnormen inte går 

att särskilja ur övriga försörjningsstödet. Utifrån beräkning på hela 

försörjningsstödet för oktober 2022 med en ökning av 8,6% omfattar den 

ökade kostnaden för försörjningsstödet 574 000 kr. 

Beredningsansvariga 
Kristina Larsson, processledare 

Ann-Kristin Andersson, enhetschef 

 

Beslutet ska skickas till 
Camilla Thunell, biträdande verksamhetschef 

Ann-Kristin Andersson, enhetschef 

Rose-Marie Lång Bäckström, enhetschef 
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§ 221 
 

Diarienr: IFN-2022/00083 

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld - 

Kunskapsläge inom förvaltningen 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen.  

Ärendebeskrivning 
Vid individ- och familjenämndens sammanträde 2022-06-22 uppdrogs 

förvaltningen att återkomma med löpande uppdateringar kring kunskapsläget 

inom förvaltningen gällande hedersrelaterat våld, samt hur verksamheterna 

generellt lyckas med placering av unga kvinnor utsatts för hedersrelaterat 

våld. 
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§ 222 
 

Diarienr: IFN-2022/00013 

Återkoppling samverkan sociala föreningar 
 

Ärendebeskrivning  

Hans-Åke Rönnlund (S) ger en återkoppling av vad gruppen gjort under 

hösten. Förslag är att den nya nämnden tillsätter en ny grupp för 

samverkan med sociala föreningar.  
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§ 223 
 

Diarienr: IFN-2022/00013 

Återkoppling från kurser och konferenser 

Ärendebeskrivning  

Ett antal ledamöter har deltagit i SKR:s konferens ”från skyddat boende till 

eget hem”. Mail har gått ut till nämnden med länk för den som vill se 

konferensen i efterhand.  
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§ 224 
 

Diarienr: IFN-2022/00013 

Övriga frågor 
Liv Zetterberg (V) har ställt en övrig fråga angående krisberedskapen på 

kommunens särskilda boenden vad gäller matförråd m.m.?  

 

Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg svarar: Det finns 

en kommunövergripande plan där till exempel Vakin och Måltidsservice har 

delar i ansvaret. Det finns inga egna lager ute på boendena i dagsläget. 

Vissa brukare kan ha ett eget förråd i hemmet på eget initiativ.  
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§ 225 
 

Diarienr: IFN-2022/00013 

Socialdirektören informerar 
 

Ärendebeskrivning 

 

Socialdirektör och verksamhetschefer redogör för aktuella händelser i 

verksamheten enligt nedan:  

 

 Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg, 

informerar om nuvarande situation inom området personlig 

assistans. I Nuläget finns stora svårigheter att rekrytera personal. 

Det är dock extremt ovanligt att en person arbetar tre dygn i sträck.  

 

Vad görs åt situationen i dagsläget?  

- Rekrytering av poolpersonal 

- Frågar om heltid– ev. överanställning  

- Prova-på dagar i verksamhet – pågår nu och är framgångsrikt 

- Satsning från bemanning – dedikerad person till personlig assistans 

gällande rekrytering 

- Rekrytering av chefer  

- Ny marknadsföringskampanj med personalen i fokus 

- Jobbar med grupperna för att hitta en ordning för att täcka upp för 

varandra 

 

 Karolina Lundqvist, socialdirektör, informerar om ett beslut från 

Justitieombudsmannen med kritik mot nämnden. Händelserna ägde 

rum 2019.  

 

 Karolina Lundqvist informerar om uppdraget för att säkerställa en 

långsiktigt hållbar arbetsmiljö inom placeringsgruppen barn/unga. 

En gedigen kartläggning har genomförts och den 30e november 

kommer ett nytt möte med Feelgood äga rum. En tydlig 
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sammanfattning med rekommendationer är beställd vilken kommer 

tillställas nämnden i antingen december eller januari. 
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§ 226 
 

Diarienr: IFN-2022/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

2022 november 

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 2022-10-01 t o m 2022-10-31 inom 

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

nämndens beslut 2020-11-18. 

Ordförandebeslut 
Godkännande av nya avtalsvillkor (IFN-2022/00030-7) 

Anmälningsärenden 

Sekretessärenden 
Beslut från Justitieombudsmannen (IFN-2021/00062-4).  
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