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Deltagare 
Ordinarie ledamöter  
Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden 
Britt Jakobsson, PRO, vice ordförande  
Håkan Johansson (S), tekniska nämnden 
Ulrik Berg (M), byggnadsnämnden 
Helena Smith (S), kulturnämnden 
Tomas Wennström (S), kommunstyrelsen 
Curt Wiklund, PRO 
Anna-Lisa Johansson, PRO 
Christer Hansson, PRO 
Barbro Kjellberg, SKPF 
Bengt Roukus, SKPF 
Sten Biström, tjänstgörande för Sven-Olov Andersson, SKPF 
Marianne Rova, SPF 
Elisabeth Bjuhr, tjänstgörande för Roger Näslund, SPF 
Per Martin Jonasson, RPG 
Birgitta Lindkvist, Demensföreningen 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Veronica Kerr (KD), kommunstyrelsen 
Ann Svanberg, PRO 
Bertil Holmberg, PRO 
Gunny Blomgren, SKPF 
Bror Lander (V), byggnadsnämnden 
 
Tjänstepersoner 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
Nils Enwald, kanslichef 
Mona Kårebrand Åberg, personalchef 
Petra Henriksson, strateg Nära vård 
Ulla Åkerström, demenssamordnare 
Mona Morin, personalstrateg 
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§ 1  

Upprop, val av justerare och justeringstid  

Britt Jakobsson, PRO, utses att justera protokollet, 2022-01-05 kl. 11 
 
§ 2 

Godkännande av dagordning 

UPR godkänner förslaget till dagordning med tillägg av en övrig punkt § 10 
Mötesdatum för mars och två övrig fråga av Elisabeth Bjuhr, SPF, respektive Curt 
Wiklund, PRO. 
 
§ 3 

Genomgång av föregående protokoll 

Ordförande Carin Nilsson (S) går igenom förra sammanträdets protokoll. 
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§ 4 

Budget och uppdragsplan för 2022 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Nils Enwald, kanslichef, och Mona Kårebrand Åberg, personalchef, informerar om 
uppdragsplan och budget för äldrenämnden. De redogör för de olika perspektiven, 
uppdragen och målen som utgör uppdragsplanen och ska styra 
äldreomsorgsförvaltningens arbete. Nils Enwald presenterar dels den 
behovsframställan som äldrenämnden gjorde i budgetberedningen tidigare under 
året, dels den budgetram som kommunfullmäktige har gett äldrenämnden. 
Skillnaden mellan behovsframställan och budgetramen från fullmäktige hamnade på 
36,6 miljoner kronor. I budgeten finns ett par särskilda satsningar från fullmäktige: en 
sjuksköterskepool och 10 mnkr som ska gå till en ökad grundbemanning på vård- och 
omsorgsboenden. 
 
Frågor/medskick 
Christer Hansson, PRO, ställer flera frågor: 

- Hur uttrycks medarbetarnas delaktighet i till exempel schemaläggning? Mona 
Kårebrand Åberg, personalchef, svarar: Det praktiseras noggrant ute i 
verksamheterna att medarbetare är delaktiga i schemaläggningen. 

- Finns det gruppledare under enhetscheferna? Han anmärker att 30 anställda 
per enhetschef är ganska många. Mona svarar: Det finns ingen generell 
organisering med gruppledare men det finns på något enstaka boende.  

- Finns det en risk att pengar från statliga satsningar på äldreomsorgen gått till 
andra verksamheter i kommunen? Carin Nilsson, ordförande, svarar att 
pengarna är vigda till äldreomsorgen och kan inte användas till annat.  

 
Elisabeth Bjuhr, SPF, upplyser om ett intressant förslag om att anställa farmaceuter 
på äldreboenden.  
 
Britt Jakobsson, PRO, frågar:  

- Vad finns för initiativ för att få bort delade turer? Carin svarar: Delade turer 
är ett stort rekryteringsproblem och därför satsar kommunen på att öka 
grundbemanningen.  

- Får äldrenämnden del av kommunens överskott? Carin svarar: överskottet 
diskuteras i samband med årsbokslutet så det går inte att svara på frågan i 
nuläget. 
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Barbro Kjellberg, SKPF, frågar: Handlar digitaliseringen om att spara in på 
bemanning? Människor behöver närhet och alla behov kan inte tillgodoses digitalt. 
Carin svarar: Digitaliseringssatsningarna syftar till en bättre omsorg, större 
självständighet och trygghet för äldre i Umeå kommun. Det handlar inte om att 
minska personal utan om att möta ett växande behov. 
 
Marianne Rova, SPF, anmärker att många seniorer är besvikna över att 
informationsbroschyren ”Hallå Senior” försvann för några år sedan. Hon tycker det är 
bra med höjd grundbemanning och sjuksköterskesatsningen.  
 
Anna-Lisa Johansson, PRO, frågar om Umeå är en av kommunerna som redan idag 
har höjt grundbemanningen enligt SVT:s granskning? Carin svarar att det är ett krav 
vid anställning att alla ska erbjudas en heltidsanställning. Mona Kårebrand Åberg, 
personalchef, kompletterar svaret: Utifrån corona-kommissionen så ska antalet 
timanställda minska till förmån för heltidsanställning och det är något som 
kommunen arbetar med. 
 
Bilagor  
Bildspel  
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§ 5 

God och nära vård 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Petra Henriksson, strateg, informerar om hur arbetet med en god och nära vård i 
Västerbotten och Umeå fortskrider. Hon tar upp några av de utvecklingsarbeten som 
pågår i Umeåregionen. Bland annat medicingivare, medborgardialog, vård i livets slut 
och fallförebyggande arbete.  
 
Frågor/medskick 
Christer Hansson, PRO, frågar: 

- Vilken bedömning görs av individens förmåga när medicingivare skrivs ut? 
Petra Henriksson svarar: En förutsättning för att kunna använda en 
medicingivare är att man har tillräckliga kognitiva förmågor för att klara av 
det. Därför görs det en utredning innan man skriver ut medicingivare. 

 
- Är det lätt eller svårt att samarbeta med regionen? Petra svarar: Det är en 

utmaning att samarbeta utifrån att regionen och kommunerna har olika 
förutsättningar. Samverkan är lättare när alla ser nyttan av att ställa om till 
en nära vård. 
 

Elisabeth Bjuhr, SPF, inflikar att det är ett bra tankesätt att seniorer ska bli mer 
självständiga och aktiva. 
 
Bilagor  
Bildspel  
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§ 6 

Information om införandet av ett standardiserat 
insatsförlopp för demenssjukdom 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Ulla Åkerström, demenssamordnare, informerar om hur kommunen har arbetat med 
att införa ett standardiserat insatsförlopp för demenssjukdom. Hon berättar om de 
aktiviteter som har ingått i arbetet och vilka positiva konsekvenser det 
standardiserade insatsförloppet ger i stödet till brukare och anhöriga. Hon informerar 
om olika aktuella och påbörjade förbättringsområden, bl.a. samverkan med Region 
Västerbotten, stöd till anhöriga och hur Utredning äldre arbetar och samarbetar med 
andra verksamheter.  
 
Frågor/medskick 
Marianne Rova, SPF, tycker att det är viktigt att man som medborgare vet var man 
ska vända sig och att det borde finnas liknande system för alla sjukdomar. 
 
Christer Hansson, PRO, frågar: 

- Hur ser tidsplanen ut, när ska förloppet anses vara färdiginfört? Ulla 
Åkerström svarar att det i nuläget inte finns någon fastställd tidsplan.  

- Hur lätt är det att få en demensdiagnos och vad händer innan man som 
brukare har fått en diagnos? Ulla svarar: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
jobbar med att förbättra förloppet innan diagnos, det som kallas för 
vårdförloppet. 

 
Bilagor  
Bildspel  
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§ 7 

Information om äldreomsorgslyftet och 
utbildningsplanering 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Mona Morin, personalstrateg, informerar om hur äldreomsorgsförvaltningen och HR-
enheten arbetar med den statliga satsningen äldreomsorgslyftet. Hon berättar om 
hur många som läser utbildningar inom äldreomsorgslyftet och även om hur planen 
för utbildningar i äldreomsorgen ser ut. En större del av pengarna har kunnat 
användas i år jämfört med 2020, men fortfarande finns det behov av att utveckla 
utbildningsmöjligheterna i kommunen så att en större del av statsbidraget kan 
användas framöver.  
 
Frågor/medskick 
Britt Jakobsson, PRO, understryker vikten av utbildning i det svenska språket för att få 
en god kvalitet i äldreomsorgen.  
 
Barbro Kjellberg, SKPF, frågar: Hur arbetar kommunen för att påverka Socialstyrelsens 
kriterier för äldreomsorgslyftet så att de blir mer generösa? Mona Morin svarar: 
Påverkansarbetet görs på bred front i olika forum där kommuner och Socialstyrelsen 
möts.  
 
Bilagor  
Bildspel 
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§ 8 

Aktuellt från styrelser och nämnder 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen 
Tomas Wennström (S), informerar om att kommunstyrelsen arbetar intensivt med 
årsbokslutet för 2021. Kommunstyrelsen avsätter pengar för pensioner. Han påpekar 
även att det kommunala överskottet kommer från statliga stöd. Det innebär att de 
statliga pengarna inte går att använda långsiktigt utan bara på kort sikt och bara just 
de år då de statliga satsningarna finns. 

Kulturnämnden 
Helena Smith (S), kulturnämnden, berättar om kommunala insatser för att förstärka 
föreningslivet. Kommunen arbetar med att inrätta fler utbildningar för ljud och ljus 
för att kunna hålla digitala event. Det har även kommit en rapport om stärkta 
bibliotek, och hur de kan uppmuntra till utökade språkkunskaper och sprida digital 
kunskap för att motverka digitalt utanförskap.  

Anna-Lisa Johansson, PRO, anmärker på att det är långa väntetider på biblioteken. 
Helena svarar: Det är olyckligt med långa väntetider men kan se ut så på populära 
lån. Det finns även ett samarbete i Umeåregionen för att förkorta väntetiderna. 

Tekniska nämnden 
Håkan Johansson (S), tekniska nämnden, berättar om hur man arbetar med underhåll 
av vägar och idrottshallar med anledning av den senaste tidens snöfall.  
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§ 9 

Övriga frågor  

Elisabeth Bjuhr, SPF, delger pensionärsrådet om vilken information hon har fått om 
problemen med färdtjänst som lyftes på förra mötet med rådet om personer som 
nekats färdtjänst till bad. Det är ett känt problem på morgnar när det är skjuts till 
skolor. Om man nekas färdtjänst eller färdtjänsten är försenad kan man få ersättning 
för det. Om en bil är mer än 10 minuter försenat så ska man få reducerat pris. Man 
kan ha rätt till ersättning med resecheck vid inställd resa eller liknande. 
 
Håkan Johansson påpekar att det är viktigt att anmäla problem med färdtjänsten till 
kommunen så att det kommer in i kommunens system inför framtida upphandlingar.   
 
Curt Wiklund, PRO, ställer en övrig fråga: Vilka är de högst prioriterade områdena för 
äldrenämnden för första kvartalet 2022? Carin: Det viktigaste just nu är ökad 
grundbemanning och rekrytering av personal överlag.  

 

 

§ 10  

Mötesdatum för mars 

Beslut 
Rådet beslutar att flytta sammanträdet från den 18/3 till den 11/3 2022. 
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