
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-01-30 

Äldrenämnden 

Tid: Torsdagen den 30 januari 2020 kl. 8:30-12:10 

Plats: Esplanaden, Länken, Stadshuset 

Beslutande: Carin Nilsson (S), ordförande 
Veronica Kerr (KD), 1:e vice ordförande 
Åsa Bäckström (V), 2:e vice ordförande 
Kuno Morén (S) 
Paulina Granberg (S) 
Bassam Achour (S) 
Lotta Holmberg (M) 
Rebecca Sellstedt (V) 
Marianne Normark (L) 
Lennart Frostesjö (MP), tjg. ers. för Mariam Salem (MP) 
Stina Fahlgren (C), tjg. ers. för Åke Gustafsson (C) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

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

Sekreterare:        § 3 
 Ann Siklund, nämndsekreterare 

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

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

Organ: Äldrenämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-01-30 
Anslaget har satts upp: 2020-01-31 
Anslaget tas ner: 2020-02-22 
Förvaringsplats: Socialtjänstens kansli, Stadshuset 
 
Underskrift:   

 Ann Siklund, nämndsekreterare 
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Anna Jonsson (S) 
Bo Johansson (S) 
Anneli Andersson (S) 
Ronny Kassman (S) 
Jerker Jansson (V) 
Kerstin Pehrsson (KD) 
 
Tjänstemän 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 
Nils Enwald, kanslichef  
Ann Siklund, nämndsekreterare 
Camilla Söderlund, kommunikatör 
Anna Karlander, chef stöd och utveckling  
Ulla Andersson, planeringssekreterare 
Carina Nylander, controller  
Rebecca Andersson, chef   
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§ 3 
Diarienr: ÄN-2019/00315 

Återremiss av avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, 
dagvård och kost inom individ- och familjenämnden 
och äldrenämnden 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter för 
äldrenämndens verksamheter och att dessa ska gälla från 1 april 2020. Där 
avgiften inte är kopplad till andel av aktuell maxtaxa ska avgiften årligen 
räknas upp utifrån aktuellt prisbasbelopp.  
 
Äldrenämnden antar förvaltningens svar på de kompletterande frågorna 
och skickar dem till kommunfullmäktige.  
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
 
Reservation 
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
– Se reservationstext under nämndens beslutsordning.   

Ärendebeskrivning 
En översyn har gjorts av avgifterna för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård 
och kost inom individ- och familjenämnden och äldrenämnden. En 
omvärldsbevakning av avgiftsuttaget i andra kommuner har visat att Umeå 
kommun har relativt låga avgifter. En ny avgiftstaxa arbetades fram av 
förvaltningen. Förslaget återremitterades av kommunfullmäktige 2019-11-
25 för att nämnden ytterligare skulle belysa ett antal konsekvenser, vilka 
redovisas i kompletterande utredning.  
 
Förvaltningen har gjort några justeringar och tydliggöranden i avgiftstaxan 
efter återremissen.   

1. Insatsen städ har lyfts ut ur hemtjänsttaxan och får en separat 
avgift.  

2. Antalet timmar i de tre nivåerna har justerats av två anledningar:  
- städinsats har lyfts ut från hemtjänsttaxan  
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- för att underlätta insteget till hemtjänst  
3. Avgiftens andel av maxtaxans nivå 1 och 2 har justerats.  
4. Eventuell serviceinsats till medboende utan eget SOL-beslut 

- Insatsen skattas in i hemtjänsttaxan utifrån serviceinsats med 
ett momspåslag om 25 %.     

5. För kost för medboende gäller avgift helpension med momspåslag 
12 %.  

6. Avgiften för öppenvårdsbesök för patient som ej är inskriven i 
hemsjukvård följer regionens avgift för besök.  

Arbetsutskottets beslutsordning  
Yrkanden 
Carin Nilsson (S) och Veronica Kerr (KD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.   

Åsa Bäckström (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer Nilssons (S) m.fl. yrkande mot Bäckströms (V) yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller Nilssons (S) m.fl. yrkande.  

Arbetsutskottet har därmed beslutat att bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.  

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Åsa Bäckström (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning  
Ordförande ställer Nilssons (S) yrkande mot Bäckströms (V) yrkande och 
finner att nämnden bifaller Nilssons (S) yrkande.  

Ordförande finner att nämnden beslutar att paragrafen justeras 
omedelbart.  

Nämnden har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
avgifter för äldrenämndens verksamheter och att dessa ska gälla från 1 
april 2020. Där avgiften inte är kopplad till andel av aktuell maxtaxa ska 
avgiften årligen räknas upp utifrån aktuellt prisbasbelopp. Nämnden har 
även beslutat att anta förvaltningens svar på de kompletterande frågorna 
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och skickar dem till kommunfullmäktige samt att justera paragrafen 
omedelbart.  

Reservation 
Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
med följande motivering: ”Förslaget på en översyn av hemtjänstavgifter är 
mycket problematiskt. Det innebär en drastisk intensifiering av de 
tröskeleffekter vi ser mellan avgiftsnivåer, där månadsavgiften kan 
tredubblas för den enskilde på grund av en extra beslutad minut. Utöver 
detta innefattar förslaget en generell höjning av avgiftsnivåerna till mer än 
det dubbla. Förslaget innebär att låta en redan ekonomiskt svag grupp 
betala notan för politiska felprioriteringar, och de förhållandevis små 
ekonomiska vinster man kan se med detta kan inte uppväga den 
påfrestning detta kommer att orsaka för den enskilde.” 

Beslutsunderlag 
Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kost  
Svar på kompletterande frågor  

Beredningsansvariga 
Ulla Andersson, planeringssekreterare 
Carina Nylander, controller 
Nils Enwald, kanslichef   

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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