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Umeå kommuns pensionärsråd (UPR) arbetar med och tar tillvara äldres rättigheter i Umeå 

kommun och arbetar utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv. Rådet fokuserar på 

samhällsfrågor och verksamheter i kommunen som berör äldre. 

Pensionärsrådet är ett forum för medborgardialog och samråd mellan företrädare för 

pensionärsorganisationerna och förtroendevalda i kommunstyrelsen och berörda nämnder. Rådet är 

rådgivande och inte beslutande.  

Rådets ledamöter ska ges möjlighet att påverka kommunala angelägenheter och beslut genom att 

representanternas idéer och synpunkter ses som en viktig tillgång för att utveckla kommunen. Rådet 

följer upp kommunens arbete med äldrefrågor. 

Representation 2022 

I snitt har antalet deltagande inklusive föredragande varit 28 personer per möte under året. Följande 

representanter från pensionärsorganisationerna och politiker från kommunstyrelsen och nämnderna 

har varit valda som ledamöter och ersättare i Umeå kommuns pensionärsråd 2022:  

 

Pensionärs-
organisationer: 

Ordinarie Ersättare  

PRO Britt Jakobsson, vice ordförande 

Curt Wiklund 

Anna-Lisa Johansson 

Christer Hansson  

 

Ann Svanberg 

Bertil Holmberg 

SKPF  Barbro Kjellberg 

Bengt Roukus  

Vakant plats 

 

Sten Biström 

Gunny Blomgren  

SPF Seniorerna Roger Näslund (januari-augusti) 

Marianne Rova (januari-augusti)  

Elisabeth Bjuhr (augusti-december) 

Monica Samuelsson (augusti-december)  

 

Elisabeth Bjuhr (januari-augusti) 

Eva Bjuhr (augusti-december) 

RPG  Per Martin Jonasson  

 

Jan Appelblad 

 

Finska klubben 

 

Valter Jauhiainen Veijo Rajala  
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Umeå 
Demensförening 

Birgitta Lindkvist 

 

 

Christer Fjälkebrandt 

Politisk representation: 

Äldrenämnden  Carin Nilsson (S), ordförande  

Lotta Holmberg (M)  

 

Åsa Bäckström (V) 

Marianne Normark (L) 

 

Tekniska nämnden Håkan Johansson (S) 

 

Marianne Löfstedt (M) 

 

Byggnadsnämnden  Ulrik Berg (M)  

 

Bror Lander (V) (januari-augusti) 

Maria Berg (V) (augusti-december) 

 

Kulturnämnden  Helena Smith (S) 

 

Fredrik Elgh (C) 

 

Fritidsnämnden 

 

Ari Leinonen (S) 

 

Joline Göttfert (M) (april-december) 

Kommunstyrelsen Tomas Wennström (S) Veronica Kerr (KD)  

 

Arbetet under året  

Pensionärsrådet har haft tre sammanträden under våren och två sammanträden under hösten. På 

grund av riksdagsvalet 2022 och den nya mandatperioden utgick sammanträdet i november. Olika 

ämnen som berör äldre och sträcker sig över kommunens olika verksamhetsområden har behandlats. 

Rådet har en beredningsgrupp som planerar och förbereder olika ämnen inför varje sammanträde. 

Corona-pandemin 

Året har på olika sätts präglats av covid-19 och de konsekvenser pandemin har fört med sig. 

Pensionärsrådet fortsatte med digitala mötesformer under den tidiga våren. I samband med att 

restriktionerna lättade och med rekommendation från kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott § 60 2022-02-22 övergick rådet till ordinarie arbetsform med fysiska sammanträden 

under maj månad. Övergången till fysiska sammanträden har varit uppskattat även om några har 

påpekat att det finns vissa fördelar med digitala möten. Rådets beredningsgrupp fortsatte att ha sina 

sammanträden digitalt under året. 
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Övergripande planer och remisser 

Följande remisser har skickats ut till pensionärsorganisationerna under året: 

• ”Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst” från 

Tekniska nämnden skickades till pensionärsorganisationerna 2022-11-28. 

• ”Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst” från Tekniska 

nämnden skickades till pensionärsorganisationerna 2022-11-28. 

Utöver det har det inte inkommit några remisser till pensionärsrådet eller 

pensionärsorganisationerna under året. 

Ekonomi och verksamhetsstyrning 

Pensionärsrådet har varit engagerade i äldrenämndens ekonomi och styrning på olika sätt under 

året. Årsbokslutet, budgetäskandet, samt budget och verksamhetsplan har varit givna punkter på 

dagordningen där representanterna har ställt ingående frågor och haft olika synpunkter och förslag 

på hur verksamheten kan styras samt prioriteras. Exempelvis har nettokostnadsavvikelsen, 

servicenivån inom äldreomsorgen och den ökade äldre befolkningen varit områden som 

pensionärsorganisationerna lyft upp för diskussion. 

Rådet fick även under hösten en fördjupande genomgång av hur kommunens budgetprocess 

fungerar och hur budgetarbetet samt planeringsförutsättningarna ser ut i kommunensstyrelsen och 

nämnderna för kommande år.  

I övriga delar av verksamhetsstyrningen har rådet fortsatt vara involverade i Seniortorget, som 

öppnade i oktober 2021. Rådet har även deltagit i arbetet med att ta fram användbara tjänster för 

kommunens seniorer, det som går under namnet ”tjänstedesign”. I samråd med 

pensionärsorganisationerna har idéer och initiativ för områdena social gemenskap, fysisk aktivitet 

och matvanor framtagits vilket presenterades i en slutrapport under våren. Under hösten 

informerades rådet om det pågående arbetet med att förverkliga olika idéer och initiativ som 

framkommit ur rapporten.  

Vård och omsorg och kompetensförsörjning 

Under året har även hälso- och sjukvård, äldreomsorgens verksamhet i stort och 

kompetensförsörjning varit på agendan. 

Pensionärsrådet informerades under våren om patientsäkerhetsberättelsen för 2021 och de 

prioriterade områdena delegering, läkemedelshantering samt kompetensförsörjning. Diskussionen i 

rådet berörde språkkunskaper och utbildningsnivåer för vård- och omsorgspersonal samt vilka 

interna utbildningar äldreomsorgsförvaltningen erbjuder personalen för att säkra 

kompetensutveckling inom de prioriterade områdena. 

Under hösten informerades rådet om äldreomsorgsförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2023–

2025. Rådet delgavs en bild av förvaltningens nuläge och utmaningar i förhållande till planen.  
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I övrigt informerades rådet om det nya arbetstidsmåttet och schema för nattarbetande personal på 

vård- och omsorgsboenden vilket infördes i början av året. Rådet informerades även om 

äldrenämndens kvalitetsuppföljning av externa utförare. 

Övriga verksamhetsfrågor 

Pensionärsrådet har löpande under året fått information från kommunstyrelsen och nämnderna om 

vad som är aktuellt i kommunens verksamheter. Pensionärsorganisationerna har då haft möjlighet 

att ställa verksamhetsspecifika frågor och fått svar från styrelsens  och nämndernas representanter. 

Övriga frågor som har behandlats i rådet har varit den om kommunens arbete med utveckling av 

medborgardialog och social hållbarhet. I samband med utvecklingen av medborgardialog har rådet 

fått information om kommunstyrelsens översyn av regelverk för rådgivande organ med anledning av 

mandatperioden 2023–2026. Det kommungemensamma tillgänglighetsprogrammet har diskuterats 

och rådet har fått information programmets olika kapitel. Rådet har även fått information om 

kommunens plan för fysiska aktiviteter och kulturaktiviteter för seniorer, kommunens miljömål med 

tillhörande åtgärdsprogram, suicidprevention samt fallprevention för målgruppen äldre.  

 

Carin Nilsson (S) Britt Jakobsson, PRO 

Ordförande Vice ordförande 

 


