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Deltagare 
Ordinarie ledamöter  
Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden 
Anna-Lisa Johansson, tjänstgörande vice ordförande för Britt Jakobsson, PRO 
Lotta Holmberg (M), äldrenämnden 
Ari Leinonen (S), fritidsnämnden 
Håkan Johansson (S), tekniska nämnden 
Helena Smith (S), kulturnämnden 
Tomas Wennström (S), kommunstyrelsen 
Curt Wiklund, PRO 
Christer Hansson, PRO 
Barbro Kjellberg, SKPF 
Bengt Roukus, SKPF 
Roger Näslund, SPF 
Marianne Rova, SPF 
Jan Appelblad, RPG, tjänstgörande ersättare för Per Martin Jonasson, RPG 
Birgitta Lindkvist, Demensföreningen 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Åsa Bäckström (V), äldrenämnden 
Marianne Löfstedt (M), tekniska nämnden 
Bror Lander (V), byggnadsnämnden 
Veronica Kerr (KD), kommunstyrelsen 
Bertil Holmberg, PRO 
Sten Biström, SKPF 
Gunny Blomgren, SKPF 
Christer Fjälkebrandt, Demensföreningen 
 
Tjänstepersoner 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
Nils Enwald, kanslichef 
Jan Sjöstedt, tf. ekonomichef § 4 
Peter Basun, utredare § 5 
Charlotta Lindqvist Barsk, verksamhetschef Vård- och omsorgsboende § 6 
Catharina Persson, samordnande enhetschef § 6 
Maria Wåhlin, vaccinationssamordnare § 7 
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§ 1  

Upprop, val av justerare och justeringstid  

Anna-Lisa Johansson, PRO, utses att justera protokollet tisdagen den 16 november 
2021 kl. 11 
 
§ 2 

Godkännande av dagordning 

UPR godkänner förslaget till dagordning med tillägg av en övrig fråga från Christer 
Hansson, PRO. 
 
§ 3 

Genomgång av föregående protokoll 

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

Äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Jan Sjöstedt, tillförordnad ekonomichef, informerar om nettokostnadsavvikelse inom 
äldreomsorgen, hur den beräknas och om de ekonomiska jämförelser utifrån detta 
som görs mellan Umeå och andra städer i Sverige. Detta görs mot bakgrund av att 
kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i Umeå kommun i uppdrag (uppdrag 
nr 20 och nr 21) att analysera sina nettokostnadsavvikelser och att fram till 2024 
minska sin nettokostnadsavvikelse i relation till andra jämförbara större städer. 
 
Frågor/medskick 
Roger Näslund, SPF, frågar om det är en ambition eller ett beslut från fullmäktige att 
äldrenämnden ska minska sin nettokostnadsavvikelse och i så fall med hur mycket 
den ska minska. 
- Carin Nilsson, ordförande, svarar att kommunfullmäktige har sagt att nämnden 

ska jämföra sin nettokostnadsavvikelse med andra städer i kategorin större stad, 
samt att nettokostnadsavvikelsen ska minska till 2024. Fullmäktige har däremot 
inte beslutat om en exakt nivå som avvikelse ska ner till.  

 
Christer Hansson, PRO, säger att det var en intressant presentation om 
nettokostnadsavvikelsen och om de uppdrag som fullmäktige gett nämnder och 
styrelser. Han påpekar att det är ett trubbigt styrmedel som inte tar hänsyn till viktiga 
faktorer och som riskerar att sänka kvaliteten i äldreomsorgen, samt att andra städer 
i kategorin större stad, t.ex. Linköping har en annan befolknings- och 
bebyggelsestruktur än Umeå och att det kan ge en skev jämförelse. 
 
Bilagor  
Presentation - Nettokostnadsavvikelse  
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§ 5 

Öppna jämförelser - enhetsundersökningen 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Peter Basun, utredare, informerar om den årliga enhetsundersökningen som 
Socialstyrelsen skickar ut till enheter inom hemtjänsten och särskilt boende, där 
utövarna får besvara frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg för äldre. 
 
Frågor/medskick 
Sten Biström, SKPF, anmärker att enhetscheferna har svarat på 
enhetsundersökningen och frågar om det finns en motsvarande anhörigenkät? Peter 
Basun svarar: Det finns en brukarenkät som framför allt många anhöriga svarar på, då 
många brukare inte klarar av att svara på enkäten själva. Det finns ingen specifik 
anhörigenkät. 
 
Barbro Kjellberg, SKPF, saknar frågor om kulturinsatser för de boende i 
undersökningen. 
 
Curt Wiklund, PRO, frågar om revisionen kan användas för att förbättra 
enhetsundersökningen? Nils Enwald, kanslichef, svarar: Kommunrevisorerna har 
granskat och skrivit flera rapporter om äldreomsorgen och dessa finns att hitta på 
kommunens hemsida. 
 
Bilagor  
Bildspel – enhetsundersökningar 
Resultat 2019 – enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och 
sjukvård 
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§ 6 

Uppföljning av aktiviteter på vård- och omsorgsboenden 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Charlotta Lindqvist Barsk, verksamhetschef Vård- och omsorgsboende, och Catharina 
Persson, samordnande enhetschef, informerar om vilket arbete som görs på vård- 
och omsorgsboende gällande munhälsa, måltider och kulturella aktiviteter. 
Utbildningar om munhälsa och måltider vävs in i introduktionen för nya medarbetare 
och fortlöpande för alla anställda. Vissa kulturaktiviteter har återupptagits, men då 
främst på den egna enheten för att minska risken för smittspridning.  
 
Frågor/medskick 
Christer Hansson, PRO, frågar: hur många är det som faktiskt använder 
träningslokaler och promenader? Catharina Persson svarar att det ser olika ut för 
olika individer, men att det skrivs in i deras genomförandeplaner. Hon poängterar 
även att aktivitetsnivån varierar under året med t.ex. utevistelse. 
 
Barbro Kjellberg, SKPF, frågar: 

- Finns det statistik för nattfastan? Catharina Persson svarar att statistik finns 
från den senaste mätningen från förra året. Statistiken från innevarande år 
dröjer innan den är klar. 

- Har de boende tillgång till trådlöst internet/wifi? Catharina Persson svarar: 
Alla boenden har trådlös nätverksuppkoppling. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sida 7 av 12 

Umeå kommuns  Sammanträdesprotokoll 

pensionärsråd 2021-10-29 

  

 

Justeringspersonens sign:  Utdraget bestyrks: 
 
 

§ 7 

Korta rapporter 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationerna. 

Ärendebeskrivning  
Status corona och pågående arbete med en tredje vaccinationsdos 
Maria Wåhlin, vaccinationssamordnare, berättar om status för vaccinationerna i 
kommunen. Det är dags för en tredje dos vaccin för brukare inom bl.a. särskilda 
boenden och i hemsjukvården, samt personal i samma verksamheter.  
 
Frågor/medskick 
Christer Hansson, PRO, frågar: har information gått ut till alla berörda om 
vaccinationerna? Maria Wåhlin svarar att det inte kommer skickas ut individuella 
kallelser till den tredje vaccinationsdosen, utan regionen går ut i tidningar, radio, 
m.fl. medier om att det är dags för ytterligare en dos.  
 
Barbro Kjellberg, SKPF, frågar om hur det ser ut med vaccinationstäckningen bland 
personalen. Maria Wåhlin svarar: Det finns bra koll på vaccinationsgraden hos 
personal i särskilda boenden och hemtjänst. Det finns ett mindre antal som inte vill 
eller kan vaccinera sig av t.ex. medicinska skäl eller andra skäl. 
 
Christer Hansson, PRO, frågar om det finns möjlighet till omplacering av personal på 
grund av ovaccinerad personal? Nils Enwald svarar: Kommunen arbetar övergripande 
med frågan och har samarbetat med den regionens vårdhygienavdelningen och SKR i 
frågan. Tomas Wennström, kommunstyrelsen, kompletterar svaret: Arbetsgivaren 
får fråga personalen om vaccinering, men personalen är inte skyldig att svara på 
frågan. 
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Information om kommunens öppna träffpunkter och planering under hösten 
Nils Enwald, kanslichef, informerar om läget och planen för att öppna kommunens 
öppna träffpunkter under hösten. Den 1 november öppnar träffpunkterna i Botsmark 
och Bullmark. Tavelsjö öppnar senare på grund av en vattenskada och Sävar öppnar 
efter årsskiftet utifrån nyrekrytering av personal. Hörnefors håller fortsatt stängt på 
grund av smittoläget då träffpunkten ligger inom Solgårdens vård- och 
omsorgsboende. Aktrisen håller fortsatt stängt utifrån pågående översyn. 
Träffpunkten Kom In kommer inte öppna igen då lokalen överlåtits till annan 
verksamhet. Seniortorget har också nyligen öppnat på Renmarkstorget, även om det 
inte är en träffpunkt per se. En översyn av träffpunkterna är på gång och kommer 
presenteras under 2022. 
 
Frågor/medskick 
Marianne Rova, SPF, kommenterar nedläggningen av träffpunkten ”kom in” och 
menar att den skedde utan information till de berörda. För övrigt tillägger hon att 
hon tycker att pensionärsrådet har ett bra reglemente med många sammanträden i 
UPR, en beredningsgrupp, m.m.  
 
Barbro Kjellberg, SKPF, frågar: när kommer utredningen om träffpunkter och hur 
kommer pensionärsorganisationerna att involveras i processen? Nils svarar: 
Översynen påbörjas i november, och den kommer att presenteras under våren för 
både äldrenämnden och pensionärsrådet.  
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§ 8 
 

Sammanträdestider 2022 

Beslut  
Umeå kommuns pensionärsråd godkänner de reviderade sammanträdestiderna för 
2022 enligt nedan och bilaga 

Ärendebeskrivning  

UPR sammanträde (fredagar 09.00-12.00) - Fysiska möten från årsskiftet 2021/22  

(om pandemin medger, annars digitala möten) 

4 februari 

18 mars 

6 maj  

16 september 

28 oktober 

Sammanträdet i december utgår på grund av att kommunens styrelser/nämnder 

inte hunnit utse nya ledamöter efter valet i UPR. Nämnderna tillträder först den 1 

december och ska sedan konstituera sig. 

 

UPR beredningsgrupp (fredagar 13.15–14.15)  - Fortsatt digitala möten även 2022 

14 januari 

25 februari 
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14 april (torsdag)  

26 augusti 

7 oktober 

Beredningsgruppens möte i november utgår på grund av att det inte är något 

sammanträde med UPR i december, se anledning ovan. 

 

Bilaga 

UPR sammanträdestider 2022 - reviderad 
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§ 9 

Aktuellt från styrelser och nämnder 

Beslut 

Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Beskrivning 

Kommunstyrelsen 

Tomas Wennström (S), informerar om kommunens återstart med ny styrning och 
ledning, ny budgetprocess, och ett reviderat förhållande mellan budgetberedning och 
nämnder. En kommungemensam arbetsgrupp har tillsatts för att utveckla 
samrådsorgan, minoritetssamråd och medborgardialoger, inom vilket 
pensionärsrådet ingår. 

Fritidsnämnden  
Ari Leinonen (S), fritidsnämnden, berättar bland annat om att Tegs centralhall byggs 
ut med större publikkapacitet. I februari 2022 kommer Rally Sweden till Umeå vilket 
blir ett stort evenemang med många besökare. 

Kulturnämnden 

Helena Smith (S), kulturnämnden, berättar om en återstart för kulturen. Nämnden 
har beslutat om ytterligare stöd till kulturutövare genom t.ex. stipendier. 
Kulturnämnden arbetar för en sammanhållen kulturskola och ett nytt bibliotek har 
invigts på Teg. Biblioteket delar lokal med Tegs centralskola. 

Byggnadsnämnden 

Bror Lander (V), informerar om att nämnden arbetar med att rekrytera fler anställda 
för att skynda på detaljplaner, bygglov, m.m. 

Tekniska nämnden 
Håkan Johansson (S), tekniska nämnden, berättar om att den tekniska förvaltningen 
har gått in i vinterberedskap. Till helgen invigs installationerna inom höstljus. 
Nämnden arbetar tillsammans med äldrenämnden för en ny, större lokal för 
hemtjänsten på Mariehem med tillgång till tvättmöjligheter.  

Medskick/synpunkter 
Barbro Kjellberg, SKPF, frågar: vem sköter kulturaktiviteter på vård- och 
omsorgsboenden? Nils Enwald svarar: Det är huvudsakligen aktivitetssamordnare 
och övrig personal på boenden som sköter de aktiviteterna, men även enheten 
”Kultur för seniorer” som ligger under kulturförvaltningen. 
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§ 10 

Övriga frågor  

Christer Hansson, PRO, ställer en fråga om färdtjänst till och från terapibaden. Han 
påpekar att det har varit problem att få färdtjänst dit och frågar om annan 
verksamhet, t.ex. skolskjuts prioriteras högre än färdtjänsten? 

Håkan Johansson, tekniska nämnden, svarar att taxibolaget som vann upphandlingen 
har haft problem med att få fram bilar och att de har fått böta för att verksamheten 
har brustit.  
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