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 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
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Övriga deltagare 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
Anna Jonsson (S) 
Bo Johansson (S) 
Anneli Andersson (S) 
Ronny Kassman (S) 
Stina Fahlgren (C) 
Käte Alrutz (L) 
Jasmine Johansson (MP) 
Kerstin Pehrsson (KD) 
 
Tjänstepersoner 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 
Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
Camilla Söderlund, kommunikatör 
Ida Bergström, ärendehandledare § 2 
Susanna Stenlund, verksamhetschef Utredning äldre §§ 2-3 
Madelaine Salomonsson, ekonomichef §§ 3-4 
Mona Kårebrand Åberg, personalchef §§ 3-6 
Anette Westin, chef Enheten för prevention § 3 
Anette Jonsson, verksamhetschef Hemtjänst § 3 
Björn Hammar, verksamhetschef Hälso- och sjukvård § 3 
Malin Sundbom, verksamhetschef Vård- och omsorgsboende §§ 3, 8 
Åsa Mattsson, intraprenadchef Solbacken § 3 
Ulla Andersson, planeringssekreterare §§ 3-5 
Ann-Gerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 4 
Emil Forsberg, digitaliseringschef § 4 
Mona Morin, kompetensförsörjningsstrateg §§ 4-6 
Therese Dahlberg, arbetsledare friskvård § 7 
Nils Enwald, kanslichef § 10 
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§ 1 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner förslag till dagordning med tillägg av två övriga 
frågor av Lotta Holmberg (M). 
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Sekretessärenden 

§ 2 

Redovisning av domar 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner redovisningen 

Ärendebeskrivning 
Ida Bergström, ärendehandledare, och Susanna Stenlund, verksamhetschef 
Utredning äldre, redovisar meddelade domar för äldrenämnden. 
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§ 3 
Diarienr: ÄN-2020/00002 

Äldrenämndens årsbokslut 2020 

Beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna nämndens 
årsbokslut för 2020 och internkontrollrapport för 2020.  
 
Äldrenämnden bedömer att den interna kontrollen och styrningen är 
tillräcklig och ändamålsenlig. 
 
Äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att del av ej förbrukade 
investeringsanslag, enligt bilaga, för 2020 med 6,3 mnkr överförs till 2021. 
 
Äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att nämndens positiva 
budgetavvikelse på 58,2 mnkr överförs till det fiktiva egna kapitalet. 

Ärendebeskrivning 
Äldrenämndens årsbokslut beskriver nämndens måluppfyllelse av 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnd samt aktiviteter i enlighet 
med nämndens uppdragsplan samt en ekonomisk redovisning för helåret 
2020. Utöver detta följs även nämndens internkontrollplan upp. 

Beslutsunderlag 
Årsbokslut 2020 
Ekonomirapport t.o.m. december 2020 
Ombudgetering av investeringsunderlag 
Internkontrollrapport januari t.o.m. december 2020 

Beredningsansvariga 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 
Madelaine Salomonsson, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

§ 4 



Sida 6 av 19 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Äldrenämnden 2021-01-28 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Diarienr: ÄN-2020/00194 

Införande av hotellås 

Beslut 
Äldrenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Madelaine Salomonsson, ekonomichef, och Emil Forsberg, 
digitaliseringschef, redogör för införande av elektroniska lägenhetslås på 
vård- och omsorgsboenden, s.k. hotellås. De informerar om nämndens 
tidigare beredning och beslut även om i vilken grad hotellås idag finns på 
kommunens vård- och omsorgsboenden. 
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§ 5 
Diarienr: ÄN-2020/00142 

Revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter 

Beslut 
Äldrenämnden antar förslaget till revidering av Tillämpningsanvisningar för 
avgifter  

Ärendebeskrivning 
Äldrenämnden fastställde hösten 2019 ”Tillämpningsanvisningar för 
avgifter”. Anvisningarna beskriver hur avgiftsuttag av brukare med insatser 
enligt socialtjänstlagen ska hanteras.   
 
En revidering av tillämpningsanvisningarna har gjorts under hösten. 
Revideringarna består av redaktionella ändringar samt mindre 
kompletteringar och förtydliganden.  

Beslutsunderlag 
Tillämpningsanvisningar för avgifter  

Beredningsansvariga 
Ulla Andersson, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ulla Andersson 
Avgiftsenheten 
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§ 6 
Diarienr: ÄN-2020/00197 

Yrkesresan - kompetensutveckling för 
socialtjänstens medarbetare - Yttrande till 
äldrenämndens arbetsutskott 

Beslut  
Äldrenämnden ansluter sig till Yrkesresan enligt förslaget. 

Ärendebeskrivning  
Yrkesresan är ett kompetensutvecklingskoncept framtaget av SKR som 
syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare 
och invånare. Målet är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och 
kompetens att kvalitetssäkrat utveckla socialtjänsten. Erbjudandet 
skickades till socialchefer eller motsvarande i alla kommuner den 27 
november 2020. Sista svarsdag är den 15 februari 2021.  
 
Maxpriset för den nationella avgiften är 2,28 kronor per invånare och år. 
Om alla kommuner ansluter sig blir avgiften lägre och blir istället 1,33 
kronor per invånare och år. Enligt SKR:s uträkningar blir då den nationella 
maxkostnaden för Umeå Kommun 294 143kr/år under sju år, och den 
lägsta kostnaden (om alla kommuner ansluter sig) blir 171 643 kr/år. Den 
nationella kostnaden för Yrkesresan delas och fördelas lika på Umeå 
Kommuns två förvaltningar inom socialtjänsten. Maxkostnad per 
förvaltning och år blir då ca 147 071 kr/år. Om alla kommuner ansluter sig 
blir kostnaden ca 85 821 kr/år. Utöver den nationella avgiften tillkommer 
det en regional avgift för RSS (projektledning, kursdagar m.m.).  
 
Varje regional samverkans- och stödstruktur (RSS) ansvarar för att ta fram 
en finansieringsmodell för Yrkesresan utifrån regionala förutsättningar.  
SKR kommer att fakturera kommunerna redan under 2021. Eftersom 
utbildningsbudgeten är lagd för 2021 så finns inte den kostnaden 
specificerad, men eftersom det är en rambudget och att pandemin ser ut 
att fortsätta finns det utrymme att finansiera detta. I utbildningsbudgeten 
för 2022 kommer Yrkesresan att specificeras. Yrkesresan är ett 
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kvalitetssäkrat nationellt kompetensutvecklingsprogram för socialtjänsten. 
För att kunna hålla samma standard och kvalitet inom socialtjänsten som 
resten av landets kommuner är det viktigt att Umeå Kommun ansluter sig 
till Yrkesresan.  
 
Beslutsunderlag  
Bilaga 1. Yrkesresan  

Beredningsansvariga  
Mona Morin, kompetensförsörjningsstrateg  

Beslutet ska skickas till  
Mona Kårebrand Åberg, personalchef 
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§ 7 
Diarienr: ÄN-2020/00192 

Plan för fysisk aktivitet 2021 och återrapportering 
av använda medel 2020 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner plan för användande av medel för ökad fysisk 
aktivitet 2021 samt redovisning av användande av medel för 2020. 

Ärendebeskrivning 
I äldrenämndens budget för 2020 tillsköt nämnden ekonomiska medel om 
300 tkr för att arbeta med ökad fysisk aktivitet för framför allt personer 
som bor kvar i sina egna hem. Detta samarbete sker tillsammans med 
Umeå fritid som även tillskjutit medel. 
 
Umeå fritid och avdelning Bad har tagit fram en plan för 2021 samt 
redovisar användningen av de medel för ökad fysisk aktivitet som 
beviljades för 2020. Ett nära samarbete sker med äldreomsorgens 
verksamheter, exempelvis prevention, träffpunkter och rehab-
/aktivitetssamordnare på vård- och omsorgsboenden. 

Beslutsunderlag 
Rörelserikedom för seniorer – Plan för fysisk aktivitet 2021 och 
återrapportering av använda medel 2020 

Beredningsansvariga 
Therese Dahlberg, arbetsledare friskvård 

Beslutet ska skickas till 
Jonna Kling Segrén, Umeå Fritid avd. Bad 
Anette Westin, Enheten för prevention 
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§ 8 
Diarienr: ÄN-2021/00011 

Fördelning av korttidsplatser på vård- och 
omsorgsboenden 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner förslag till förändringar av korttidsplatser. 

Ärendebeskrivning 
Malin Sundbom, verksamhetschef Vård- och omsorgsboende, informerar 
om den planerade och redan genomförda förändringar av korttidsplatser 
på kommunens vård- och omsorgsboenden. Förändringarna görs med 
bakgrund mot den lokalförsörjningsinriktning för vård- och 
omsorgsboenden som äldrenämnden beslutade 2020-02-27 § 17. 
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§ 9 
Diarienr: ÄN-2021/00011  

Uppföljning av äldrenämndens arbete mot ofrivillig 
ensamhet 

Beslut 
Äldrenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling, informerar 
äldrenämnden om hur förvaltningen arbetar för att förebygga ofrivillig 
ensamhet hos äldre. 
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§ 10 
Diarienr: ÄN-2020/00058 

Yttrande över motion 1/2020 - Säkerställ LOV i 
Umeå - även i praktiken! 

Beslut  
Äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2020-11-01 och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 
Reservation  
Veronica Kerr (KD), Marianne Normark (L), Åke Gustafsson (C) och Lotta 
Holmberg (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande  

Ärendebeskrivning  
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har i en 
motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige beslutar 
att LOV-systemet i Umeå ska garantera likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar för alla utförare, såväl de privata hemtjänstföretagen som 
den kommunala hemtjänsten samt att ge i uppdrag till äldrenämnden och 
individ- och familjenämnden att justera ersättningsnivåerna så att de 
privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma 
ersättning och kan konkurrera på lika villkor.  
 
Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2020-
11-01.  

Arbetsutskottets beslutsordning  
Yrkanden  
Veronica Kerr (KD) och Lotta Holmberg (M) yrkar bifall till motionen.  
Åsa Bäckström (V) och Socialdemokraterna yrkar avslag till motionen.  
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen.  
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Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår att äldrenämnden yttrar sig 
till kommunfullmäktige i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till beslut 
om att avslå motionen.  
 

Äldrenämndens beslutsordning  
Yrkanden 
Åsa Bäckström (V), Lennart Frostesjö (MP) och Socialdemokraterna yrkar 
avslag till motionen i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag 
 
Veronica Kerr (KD), Marianne Normark (L), Åke Gustafsson (C) och Lotta 
Holmberg (M) yrkar bifall till motionen 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen 
 
Ordförande finner att äldrenämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens 
förslag om att yttra sig i enlighet med yttrande 2020-11-01 och att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag  
Motion 1/2020  
Yttrande 2020-11-01  
 
Beredningsansvariga  
Nils Enwald, kanslichef  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 11 
Diarienr: ÄN-2021/00048 

Utvärdering av nämndens arbete 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att mötas vid ett senare tillfälle för att diskutera 
nämndens arbetsformer. 

Ärendebeskrivning 
Äldrenämnden förbereder en utvärdering av sina arbetsformer med 
anledning av Kuno Moréns (S) förslag § 108 på äldrenämnden 2020-12-17. 
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§ 12 
Diarienr: ÄN-2021/00010 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 
januari 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och 
anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 
delegationsordning, samt redovisar anmälningsärenden för nämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Anmälningsärenden 
 
Beslut från kommunstyrelsen 2020-12-08 § 210  ”Förslag på 
investeringsramar 2022-2025”, dnr: ÄN-2020/00001-19 
 
 
Beslut från Regeringen 2020-12-22 om ”Förordnande i insynsrådet vid 
Inspektionen för vård och omsorg”, dnr: ÄN-2021/00044-1 
 
 
Protokoll från Umeå kommuns pensionärsråd (UPR) 2020-12-10, dnr: ÄN-
2020/00019-14 
 
 
Information från Migrationsverket med anledning av Brexit, dnr: ÄN-
2020/00014-31 
 
 
Sekretessärenden 
Beslut om avslut från Inspektionen för vård och omsorg i tillsynsärende 
3.5.1-24001/2020, dnr: ÄN-2020/00139-8 
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Yttrande från äldrenämnden till Inspektionen för vård och omsorg i 
tillsynsärende 3.5.1-24001/2020, dnr: ÄN-2020/00139-5 
 
Uppföljning av Covid 19-ärenden från Region Västerbottens patientnämnd, 
dnr: ÄN-2020/00199-1 
 

Beredningsansvariga 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
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§ 13 
Diarienr: ÄN-2021/00011 

Övriga frågor 
Lotta Holmberg (M) ställer följande frågor om brott mot äldre: 
 

- Hur ser samarbetet ut mellan Polisen och Umeå kommun? 
 

- Finns det någon förebyggande strategi? 
 

- Informerar och uppmärksammas de äldre om förebyggande 
åtgärder och var de ska vända sig om de känner sig otrygga? 

 
Kerstin Rörsch, processledare på Umeås brottsförebyggande råd (Umebrå), 
svarar skriftligen:  

 
- Hur ser samarbetet ut? Mellan Polisen och Umeå kommun. Vi har 

ett nära samarbete med polisen i Umeå. När det kommer till brott 
mot äldre deltar Umeå kommun i lokalstyrelsen för Svenska 
stöldskyddsföreningen (SSF) som har arbetat med frågan. Det har 
varit kontakter med pensionärsorganisationer, 
informationskampanjer, monter på äldremässan bland annat. 
 

- Finns det någon förebyggande strategi? Ja, inom ramen för arbetet 
i SSF. 
 

- Informerar och uppmärksammas de äldre om förebyggande 
åtgärder och var de ska vända sig om de känner sig otrygga? 
Äldres otrygghet handlar i första hand om otrygghet kopplat till 
fysiska begränsningar än om rädslan för att utsättas för brott, enligt 
Brå. Däremot drabbas äldre hårdare av brott än andra och är därför 
en särskilt skyddsvärd målgrupp. Vi har genomfört 
informationskampanjer mot risken att utsättas för bedrägerier, det 
gör även polisen och andra myndigheter.  
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Om äldre personer är otrygga utifrån risken att utsättas för brott 
kan de vända sig till samma ställen som övriga befolkningen. Det 
finns information på bra.se, via polisen.se eller ssf.se. Om en 
seniorförening vill bjuda in Umeå kommun eller polisen att föreläsa 
kring dessa frågor är det naturligtvis möjligt. 

 
Lotta Holmberg (M) ställer en fråga om datorbrist: Hur arbetar 
äldreomsorgsförvaltningen för att råda bot på datorbristen i hemtjänst och 
på särskilda boenden? 
 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör, svarar att hon har varit i kontakt 
med IT-förvaltningen och fått svar att den utrustning som äldreomsorgen 
har är standard och att äldreomsorgen inte kan få fler datorer.  
 
Ordförande svarar att hon och äldreomsorgsdirektören sammanställer en 
skrivelse till tekniska nämnden om datorbristen. 
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