
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-01-27 

Äldrenämnden 

Tid: Torsdagen den 27 januari 2022 kl. 08:30-11:55 

Plats: Esplanaden, Länken, Stadshuset och digitalt möte 

Beslutande: Carin Nilsson (S), ordförande 
Veronica Kerr (KD), 1:e vice ordförande 
Åsa Bäckström (V), 2:e vice ordförande 
Kuno Morén (S) 
Bo Johansson (S), tjänstgörande ersättare för Anneli 
Andersson (S) 
Ronny Kassman (S) tjg. ers. för Bassam Achour (S) § 2 
Anneli Jonsson (S) tjg. ers. för Bassam Achour (S) § 1, 3-12 
Lotta Holmberg (M) 
Rebecca Sellstedt (V) 
Stina Fahlgren (C) tjg. ers. för Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
Lennart Frostesjö (MP) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Veronica Kerr (KD), tisdag den 1/2 kl. 13:00 
  

 
Sekreterare:        §§ 1-12 
 Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 

 
Ordförande:      
 Carin Nilsson (S) 
 
Justerare:     
 Veronica Kerr (KD)  
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 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

Organ: Äldrenämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-01-27 
Anslaget har satts upp: 2022-02-02 
Anslaget tas ner: 2022-02-24 
Förvaringsplats: Skolgatan 31 A, Stadshuset 
 
Underskrift:   

 Emil Fridolfsdahl
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Ronny Kassman (S) § 1, 3-12 
Anneli Jonsson (S) § 2 
Jennifer Kungsman (S) § 1, 4-12 
Elmer Eriksson (M) 
Bernth Olofsson (V) 
Jerker Jansson (V)  
Käte Alrutz (L) § 1, 4-12 
Mariam Salem (MP) 
Ewa Jonsson (KD) § 1, 4-12 
 
Tjänstepersoner 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 
Nils Enwald, kanslichef 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
Camilla Söderlund, kommunikatör 
Björn Hammar, verksamhetschef Hälso- och sjukvård § 2-3 
Ingela Lundström, biträdande verksamhetschef Hälso- och sjukvård § 2-3 
Charlotta Lindqvist Barsk, verksamhetschef Vård- och omsorgsboende § 2-
12 
Ann-Gerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 3-12 
Jan Sjöstedt, tillförordnad ekonomichef § 4 
Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling § 4-12 
Mona Kårebrand Åberg, HR-chef § 4 
Ulla Andersson, planeringssekreterare § 4 
Sofia Eriksson, friskvårdsansvarig § 5 
Emil Djärf, verksamhetsutvecklare § 6 
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§ 1 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner förslag till dagordning 
 
Äldrenämnden beslutar att Bäckströms (V) extraärende ska remitteras till 
förvaltningen för beredning 
 
Äldrenämnden beslutar att förvaltningen i sin beredning av Bäckströms (V) 
extraärende får i uppdrag att ta fram ett eller flera alternativa förslag till 
implementering av det förändrade heltidsmåttet för nattarbetande 
omsorgspersonal på vård- och omsorgsboende och där ett av alternativen 
ska vara färre nätter. 
 
Reservation  
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Åsa Bäckström (V) initierar ett extra ärende ”Förändrat heltidsmått för 
nattarbetande omsorgspersonal på vård- och omsorgsboende” med 
följande yrkanden:  

- att ärendet tas upp för beslut på Äldrenämnden 220127 som mål 
att implementeringen sker i enighet med facklig part.  

- att förvaltningen pausar pågående och planerade förändringar för 
implementeringen av förändrat heltidsmått för nattarbetande 
omsorgspersonal på vård- och omsorgsboende. 

- att förvaltningen får i uppdrag att i samverkan och enighet med 
facklig part ta fram ett eller flera alternativa förslag till 
implementering av det förändrade heltidsmåttet för nattarbetande 
omsorgspersonal på vård- och omsorgsboende. 
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Åsa Bäckström (V) yrkar att ärendet avgörs direkt på sammanträdet 
 
Carin Nilsson (S) yrkar att ärendet remitteras till förvaltningen för 
beredning 
 
Veronica Kerr (KD), Stina Fahlgren (C), Elmer Eriksson (M) och Marianne 
Normark (L) yrkar bifall till Nilssons (S) yrkande 
 
Veronica Kerr (KD), Stina Fahlgren (C), Elmer Eriksson (M) och Marianne 
Normark (L) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett eller 
flera alternativa förslag till implementering av det förändrade heltidsmåttet 
för nattarbetande omsorgspersonal på vård- och omsorgsboende och där 
ett av alternativen ska vara färre nätter. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer yrkandet om att ärendet ska avgöras direkt på 
sammanträdet mot yrkandet om att ärendet ska remitteras till 
förvaltningen för beredning 
 
Ordförande finner ärendet ska remitteras till förvaltningen för beredning 
 
Ordförande finner att äldrenämnden bifaller Kerrs (KD), m.fl. yrkande till 
tilläggsyrkande om att förvaltningen i sin beredning får i uppdrag att ta 
fram ett eller flera alternativa förslag till implementering av det förändrade 
heltidsmåttet för nattarbetande omsorgspersonal på vård- och 
omsorgsboende och där ett av alternativen ska vara färre nätter. 
 
Reservation  
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
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§ 2 
Diarienr: ÄN-2021/00172 

Tillsynsärende 3.4.1-44875/2021-3 

Beslut 
Äldrenämnden yttrar sig till Inspektionen för vård och omsorg enligt 
yttrande 2021-12-15. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt underrättelse och 
handlingar gällande klagomål mot hälso- och sjukvården under tiden 1 juni 
2020 – 30 september 2020. Anmälan gäller vård av patient som bodde på 
Nordstjärnas vård och omsorgsboende.  

Beslutsunderlag 
Yttrande 2021-12-15 
Underrättelse och begäran om handlingar, samt anmälan om klagomål 

Beredningsansvariga 
Björn Hammar, verksamhetschef Hälso- och sjukvård 

Beslutet ska skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 3 
Diarienr: ÄN-2021/00168 

Tillsynsärende 3.4.1-43546/2021-4 

Beslut 
Äldrenämnden yttrar sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 
yttrande 2021-12-08 

Ärendebeskrivning 
Från inspektionen för vård och omsorg inkom 2021-11-16 en underrättelse 
om att de tagit emot ett klagomål från en enskild. De begärde ut 
handlingar i ärendet och begärde att äldrenämnden yttrar sig över det som 
framkom i klagomålet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2021-12-08 
Underrättelse och begäran om handlingar från IVO 

Beredningsansvariga 
Ann-Gerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Beslutet ska skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 4 
Diarienr: ÄN-2021/00002 

Årsbokslut och internkontrollrapport 2021 

Beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna nämndens 
årsbokslut för 2021 och internkontrollrapport för 2021 och bedömer i och 
med det att den interna kontrollen och styrningen är tillräcklig. 
 
Äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att del av ej förbrukade 
investeringsanslag 2021 enligt bilaga, överförs 1,9 mnkr till 2022 och 3,8 
mnkr till 2023. 
 
Äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att nämndens 
budgetavvikelse på 55,0 mnkr överförs till det fiktiva egna kapitalet. 

Ärendebeskrivning 
Äldrenämndens årsbokslut för 2021 beskriver verksamhetens genomförda 
aktiviteter samt måluppfyllelse i enlighet med nämndens uppdragsplan 
samt en ekonomisk redovisning för helåret 2021. Utöver detta följs även 
nämndens internkontrollplan upp. 

Beslutsunderlag 
Äldrenämndens årsbokslut 2021 
Ekonomirapport t o m december 2021 
Förslag på ombudgetering av investeringsanslag från 2021 
Internkontrollrapport 2021 för äldrenämnden 

Beredningsansvariga 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 
Jan Sjöstedt, tillförordnad ekonomichef 
Mona Kårebrand Åberg, HR-chef 
Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling 
Nils Enwald, kanslichef 
Ulla Andersson, planeringssekreterare 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen   
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§ 5 
Diarienr: ÄN-2022/00011 

Information om planering av fysiska aktiviteter för 
seniorer 2022 

Beslut 
Äldrenämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 
Sofia Eriksson, friskvårdsansvarig, berättar för nämnden om vilka 
aktiviteter kommunen har anordnat för äldre under 2021 och hur 
planeringen för 2022 ser ut.  
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§ 6 
Diarienr: ÄN-2022/00011 

Information om införandet av videosamtal som 
insats 

Beslut 
Äldrenämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 
Emil Djärf, verksamhetsutvecklare, berättar om tidsplanen och arbetet med 
att införa den nya biståndsinsatsen videosamtal. 

Beslutsunderlag 
Bildspel 

Beredningsansvariga 
Emil Djärf, verksamhetsutvecklare 
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§ 7 
Diarienr: ÄN-2020/00086 

Digitala sammanträden 

Beslut 
Äldrenämnden sammanträder digitalt till och med den 31 mars 2022. 
Ordförande och vice ordförande leder sammanträdet fysiskt från 
stadshuset. 
 
Äldrenämndens sammanträden är fortsatt stängda för allmänheten. 
 
Reservation 
Marianne Normark (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande 

Ärendebeskrivning 
Äldrenämnden beslutade 2021-12-16 § 115 om digitala sammanträden till 
och med den 31 januari 2022. Kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsutskott beslutade 2022-01-11 § 12 att rekommendera 
kommunstyrelsen, nämnder och bolag att genomföra politiska möten 
(nämndsmöten, styrelsemöten, utskottsmöten, ordförandeberedning, 
presidieberedning eller motsvarande) med förtroendevalda och 
tjänstepersoner medverkande på distans samt att rekommendationerna 
gäller till och med 31 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag äldrenämnden 2021-12-16 § 115 
Protokollsutdrag KSNAU 2022-01-11 § 12 

Beredningsansvariga 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämndens ledamöter och ersättare 
Äldreomsorgens ledningsgrupp   
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Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S) och Veronica Kerr (KD) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag till beslut 
 
Marianne Normark (L) yrkar avslag till tjänsteskrivelsens förslag till beslut 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag till beslut 
 
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
Nämnden har därmed beslutat att äldrenämnden sammanträder digitalt till 
och med den 31 mars 2022, att ordförande och vice ordförande leder 
sammanträdet fysiskt från stadshuset, samt att äldrenämndens 
sammanträden är fortsatt stängda för allmänheten. 
 
Reservation 
Marianne Normark (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande 
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§ 8 
Diarienr: ÄN-2018/00339 

Val av ledamöter till äldrenämndens arbetsutskott 

Beslut 
Äldrenämnden väljer följande person till ersättare i arbetsutskottet: 
- Anneli Andersson (S) 

Ärendebeskrivning 
Anna Jonsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag och lämnar en vakant plats 
som ersättare i äldrenämndens arbetsutskott.  

Beredningsansvariga 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Lönesupport 
Äldrenämndens ledamöter och ersättare   
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§ 9 
Diarienr: ÄN-2021/00087 

Inkallelseordning till äldrenämndens arbetsutskott 

Beslut 
Äldrenämnden fastställer inkallelseordningen till arbetsutskottet enligt 
nedan: 
 
När ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra kallas ersättare in i följande 
ordning: 

Carin Nilsson (S) 
 
Ersättare: 
Anneli Andersson (S) 
Bassam Achour (S) 
Rebecca Sellstedt (V) 
Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
 

Veronica Kerr (KD) 
 
Ersättare: 
Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
Anneli Andersson (S) 
Bassam Achour (S) 
Rebecca Sellstedt (V) 

Kuno Morén (S) 
 
Ersättare: 
Anneli Andersson (S) 
Bassam Achour (S) 
Rebecca Sellstedt (V) 
Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
 

Åsa Bäckström (V) 
 
Ersättare:  
Rebecca Sellstedt (V) 
Anneli Andersson (S) 
Bassam Achour (S) 
Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 

Lotta Holmberg (M) 
 
Ersättare: 
Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
Anneli Andersson (S) 
Bassam Achour (S) 
Rebecca Sellstedt (V) 

 

 

Ärendebeskrivning 



Sida 16 av 20 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Äldrenämnden 2022-01-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Äldrenämnden fastställer en reviderad inkallelseordning till sitt 
arbetsutskott efter att en ersättare i arbetsutskottet har avsagt sig sitt 
uppdrag. 

Beredningsansvariga 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämndens ledamöter och ersättare 
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§ 10 
Diarienr: ÄN-2022/00010 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 
januari 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena och de 
delegerade besluten 

Ärendebeskrivning 
Beslut som har tagits på delegation från nämnden och ärenden som ska 
anmälas till nämnden redovisas härmed. 

Beslutsunderlag 
Delegerade beslut 
Arbetsutskottet 
Beslut om deltagande i kurser och konferenser 2022-01-13, dnr: ÄN-
2022/00009-2  
 
Äldreomsorgsdirektören 
Delegationsbeslut 2021-12-14 om tillförordnad verksamhetschef, dnr: ÄN-
2021/00004-5 
 
Anmälningsärenden 
Beslut om avslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande allvarligt 
missförhållande och anmälan enligt lex Sarah, dnr: ÄN-2021/00140-7 
 
Beslut från Arbetsmiljöverket i tillsynsärende 2021/069675, dnr: ÄN-
2021/00176-4 
 
Protokoll från Samråd vård och omsorg, dnr: ÄN-2021/00107-15 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Umeå kommun och Lingio AB, dnr: ÄN-
2021/00175-1 
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Beslut från kommunfullmäktige om Rekommendation till beslut om 
ramavtal läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i 
Västerbotten, dnr: ÄN-2021/00123-2 
 
Beslut från kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott om 
rekommendation för politiska möten, dnr: ÄN-2020/00086-9 
 
Beslut från kommunfullmäktige om Motion 41/2020 - Inför språktest vid 
anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg, dnr: ÄN-
2020/00190-6 
 
Beslut från kommunfullmäktige om Motion 26/2020 - Psykisk ohälsa - 
Umeå Sveriges bästa folkhälsa 2020, dnr: ÄN-2020/00162-7 
 
Beslut från kommunfullmäktige om motion 5/2021 - Inför avgiftsfria 
arbetsskor i den kommunala hemtjänsten, dnr: ÄN-2021/00073-6 
 
Beslut från kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott om teknisk 
ramjustering för förvaltningsspecifika stödfunktioner, dnr: ÄN-2021/00169-
4 
 
Överenskommelse mellan Umeå kommun och Region Västerbotten om 
lokal samverkansstruktur avseende vård och omsorg, dnr: ÄN-2022/00048-
1 
 
Arbetsmiljöpolicy för Umeå kommun, dnr: ÄN-2022/00046-1 
 
Umeå kommuns delprogram för kamerabevakning, dnr: ÄN-2022/00047-1 
 
Beslut från kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott om 
presentkort till kommunanställda som tack för arbetet under 
coronapandemin, dnr: ÄN-2021/00014-27 

Beredningsansvariga 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
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§ 11 
Diarienr: ÄN-2022/00015 

Äldreomsorgsdirektören informerar 

Beslut 
Äldrenämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör, informerar nämnden om 
aktuella frågor i förvaltningen. 
 
Hon ger nämnden en lägesbild över situationen med covid-19. Det är en 
ansträngd situation och smittspridningen ökar kraftigt. En stor utmaning 
just nu är bristen på personal. För att hantera situationen har bland annat 
följande smittskyddsåtgärder vidtagits: utbildning i basala hygienrutiner, 
vaccinering med dos 3, screening av personal på vård- och 
omsorgsboenden, kontinuerlig användning av munskydd, m.fl. 
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§ 12 

Övriga frågor 
Ingen övrig fråga anmäls 
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