
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-24 

Äldrenämnden 

Tid: Torsdagen den 24 mars 2022 kl. 08:30 – 12:41 

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) 
Anneli Andersson (S) 
Bo Johansson (S) 
Lotta Holmberg (M) 
Rebecca Sellstedt (V) 
Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
Lennart Frostesjö (MP) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Veronica Kerr (KD), omedelbar justering 
  

 
Sekreterare:        §§ 32-36 
 Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 

 
Ordförande:      
 Carin Nilsson (S) 
 
Justerare:      
 Veronica Kerr (KD)  

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Äldrenämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-03-24 
Anslaget har satts upp: 2022-03-25 
Anslaget tas ner: 2022-04-18 
Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31A 
Underskrift:   

 Emil Fridolfsdahl
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Övriga deltagare 

Ej tjänstgörande ersättare 
Ronny Kassman (S) 
Anneli Jonsson (S) 
Jennifer Kungsman (S) 
Bernth Olofsson (V) 
Jerker Jansson (V)  
Stina Fahlgren (C) 
Mariam Salem (MP) 
Ewa Jonsson (KD) 
 
Personalföreträdare 
Ethel Henriksson, kommunal 
 
Tjänstepersoner 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgdirektör 
Nils Enwald, kanslichef 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
Rosa Norberg, nämndsekreterare 
Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling § 32-36 
Cecilia Andersson, ekonom § 32-36 
Åsa Jernbom, planeringssekreterare § 33 
Emil Forsberg, digitaliseringschef § 34 
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§ 32 
Diarienr: ÄN-2022/00057 

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2023 
- Driftsbudget 2023 för äldrenämnden 

Beslut 
Äldrenämnden yttrar sig till kommunstyrelsen i enlighet med yttrande 
2022-02-28. 
 
Ärendet justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Stadsledningskontorets har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer 
för budget och investeringsprocess sammanställt ett förslag till 
planeringsdirektiv för 2023. I stadsledningskontorets förslag ingår förslag 
till nämndsramar (driftsbudget) för verksamhetsåret 2023. Äldrenämnden 
ska besvara ett antal remissfrågor i förhållande till förslaget om 
nämndsramar (driftsbudget) för 2023. 

Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2022-
02-28. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-02-28  
Utdrag ur planeringsförutsättningar 2023 - Förslag till budget 2023 och 
plan 2024-2026 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 251  
Förslag till planeringsdirektiv och budget för 2023 
Anvisning för nämnder och bolags yttrande över Stadsledningskontorets 
förslag till planeringsdirektiv för 2023  
Bilaga 1 - Fastställd modell för totalramsberäkning  
Bilaga 2 - Beräkning av förslag till nämndsramar för 2023  
Bilaga 3 - Delårsrapport för perioden jan-aug 2021  
Bilaga 4 - Sveriges Kommuner och Regioners Ekonomirapport oktober 2021  
Bilaga 5a - Befolkningsprognos P21 - 2021-2032 
Bilaga 5b - Bostadsbyggandet i Umeå 2020  
Bilaga 5c - Bostadsprisrapport 2020  
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Bilaga 5d Nulägesbeskrivning Social hållbarhet nov 2021  
Bilaga 6 - Beskrivning av Umeå kommuns budget- och investeringsprocess  
Bilaga 7 - Förslag datum för kommunens nämnder och bolag 2023 
 

Beredningsansvariga 
Nils Enwald, kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) yrkar:  i ”Yttrande över förslag 
till planeringsdirektiv för 2023 - Driftsbudget 2023 för äldrenämnden” tas 
merkostnaderna för införandet av ”Förändrat heltidsmått för 
nattarbetande personal” med i yttrandet, utifrån förslaget som Kommunal 
fört fram.  
 
Carin Nilsson (S) yrkar avslag till Bäckströms (V) m.fl. yrkande 
 
Veronica Kerr (KD), Lotta Holmberg (M), Åke Gustafsson (C) och Marianne 
Normark (L) yrkar bifall till Bäckströms (V) m.fl. yrkande 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer avslag mot bifall till Bäckströms (V) m.fl. yrkande 
 
Ordförande finner att nämnden bifaller Bäckströms (V) m.fl. yrkande 
 
Protokollsanteckning 
Åsa Bäckström (V) lämnar en protokollsanteckning: 
 

”Vänsterpartiet anser att stadsledningskontorets förslag till 
driftsbudget för Äldrenämnden 2023 är definitivt för låg. Hög 
sjukfrånvaro, lågt löneläge, låg grundbemanning, delade 
turer, arbetsvillkor med scheman som inte möjliggör ett friskt 
arbetsliv för de som arbetar inom äldreomsorgen är inte 
acceptabelt för Vänsterpartiet. Vänsterpartiet återkommer 
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med ett budgetförslag som kommer att ta höjd för ett friskt 
arbetsliv och goda arbetsvillkor för de som arbetar inom 
äldreomsorgen och som möjliggör en god vård och omsorg 
för alla äldre.” 
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§ 33 
Diarienr: ÄN-2022/00058 

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2023 
- Investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026 för 
äldrenämnden 

Beslut 
Äldrenämnden fastställer förslag till investeringsplan 2023–2026 inom den 
investeringsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1. 
 
Äldrenämnden fastställer att utöver föreslagna investeringar inom 
investeringsram föreslå ytterligare objekt enligt bilaga 1. 
 
Äldrenämnden fastställer förslag till tillkommande externa förhyrningar för 
åren 2023–2026 enligt bilaga 1. 
 
Äldrenämnden fastställer skriftlig motivering till ovanstående förslag enligt 
bilaga 2. 
 
Ärendet justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Nämnderna ska i enlighet med Riktlinjer för budget- och investerings-
process besluta om förslag till investeringar inom av kommunstyrelsen 
föreslagen investeringsram samt förslag till externförhyrningar för 
perioden 2023–2026. Respektive nämnd ska göra en bedömning om 
genomförbarhet med hänsyn tagen till eventuella ombudgeteringar pga. 
förskjutningar i investeringar 2021 och 2022. För fastighetsinvesteringar så 
ska samråd ske med Tekniska nämnden/Teknik och fastighet för att 
säkerställa genomförbarhet och kapacitet hos Fastighet. 

Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2022-
02-28. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026 för 
äldrenämnden 
Bilaga 2 - Yttrande 2022-02-28  
Utdrag ur planeringsförutsättningar 2023 - Förslag till investeringsramar 
2023-2026  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 191 (Förslag till investeringsramar 
2023-2026)  
Anvisning för nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 
2024-2026 

Beredningsansvariga 
Nils Enwald, kanslichef 
Åsa Jernbom, lokalplanerare 
Cecilia Andersson, ekonom 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 34 
Diarienr: ÄN-2022/00059 

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2023 
- Äldrenämndens yttrande över 
programbeskrivningar 
 
Beslut 
Äldrenämnden yttrar sig till kommunstyrelsen i enlighet med yttrande 
2022-02-28. 
 
Ärendet justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
De inriktningsmål som redovisas i förslaget till planeringsdirektiv för 2023 
är desamma som kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2021. 
Kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål har i förslaget till 
planeringsdirektiv kompletterats med förslag till program i enlighet med 
kommunfullmäktiges riktlinjer för aktiverande styrning. Sakkunniga från 
kommunens förvaltningar och bolag har tillsammans arbetat fram de olika 
förslagen till program/programbeskrivningar som ingår i förslaget. Berörda 
nämnder ges möjlighet att lämna yttrande över föreslagna 
programbeskrivningar (inkl. de fokus/utvecklingsområden som föreslås 
inom respektive förslag).  
 
Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2022-
02-28. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-02-28  
Utdrag ur planeringsförutsättningar 2023 - Förslag till 
programbeskrivningar 2023-2025 
Anvisning för nämnder och bolags yttrande över Stadsledningskontorets 
förslag till planeringsdirektiv för 2023 

Beredningsansvariga 



Sida 9 av 13 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Äldrenämnden 2022-03-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Nils Enwald, kanslichef 
Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling 
Emil Forsberg, digitaliseringschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen   
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§ 35 
Diarienr: ÄN-2022/00060 

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2023 
- Förslag till grunduppdrag för äldrenämnden samt 
beskrivning av hur äldrenämnden avser följa upp 
föreslaget grunduppdrag 
Beslut 
Äldrenämnden yttrar sig till kommunstyrelsen i enlighet med yttrande 
2022-02-28. 
 
Ärendet justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 mars 2021 om 
riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun. I riktlinjen ställs krav på 
att respektive nämnd ska tilldelas ett nämndspecifikt grunduppdrag som 
översiktligt beskriver de verksamhetsområden, verksamheter och 
målgrupper, ändamål och ansvar som kommunfullmäktige fördelat till 
nämnden via reglemente eller andra organisatoriska styrdokument. I 
riktlinjen ställs även krav på att respektive nämnd ska ha en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av grunduppdragets genomförande. Varje berörd 
nämnd ska därför utifrån sitt förslag till grunduppdrag även beskriva hur de 
avser att styra och följa upp nämndens verksamhet i enlighet med det 
föreslagna grunduppdraget. 

Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2022-
02-28. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-02-28  
Anvisning om grunduppdrag samt översyn av nämndernas reglementen 

Beredningsansvariga 
Nils Enwald, kanslichef 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen   
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§ 36 
Diarienr: ÄN-2022/00061 

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 2023 
- Förslag till förändring av taxor och avgifter för 
äldrenämnden 

Beslut 
Äldrenämnden bedömning är att det inte finns något behov av revidering 
av nämndens taxor och avgifter för verksamhetsåret 2023. 
 
Ärendet justeras omedelbart. 
 
Reservation  
Åsa Bäckström (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande 
 

Ärendebeskrivning 
Utifrån förslag till planeringsdirektiv för 2023 ska nämnden påtala om det 
finns behov av revidering av nämndens taxor & avgifter.  
 
Remissfråga 4 - Bedömer nämnden att det finns behov av revidering av 
nämndens taxor eller avgifter för verksamhetsåret 2023? Om nämnden 
ser behov av förändring ska föreslagna förändringar specificeras och 
motiveras i nämndens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Anvisning för nämnder och bolags yttrande över Stadsledningskontorets 
förslag till planeringsdirektiv för 2023 

Beredningsansvariga 
Nils Enwald, kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) yrkar att i yttrandet i ärendet 
lyfta behovet att se över taxor utifrån möjligheten att införa progressiva 
taxor och avgifter inom äldreomsorgen. 
 
Carin Nilsson (S) och Åke Gustafsson (C) yrkar avslag till Bäckströms (V) 
m.fl. yrkande 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer avslag mot bifall till Bäckströms (V) m.fl. yrkande 
 
Ordförande finner att nämnden avslår Bäckströms (V) m.fl. yrkande och  
 
Reservation  
Åsa Bäckström (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande 
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