
  

Sammanträdesprotokoll 
2023-03-23 

 

Äldrenämnden 

Tid: Torsdagen den 23 mars 2023 kl. 08:30-14.45 

Plats: Nolia, lokal Blomkvist 

Beslutande: Carin Nilsson (S), ordförande 
Veronica Kerr (KD), 1:e vice ordförande 

Åsa Bäckström (V), 2:e vice ordförande 
Fredrik Valham (S) 
Anneli Andersson (S) 

Robin Enander (S) 
Jennifer Kungsman (S) 
Lotta Holmberg (M) 

Åke Gustafsson (C) 
Anneli Hägglund (MP) 
Marianne Normark (L) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Veronica Kerr (KD)  

  

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 37–41 

 Rosa Norberg 

 

Ordförande: Digital signatur    

 Carin Nilsson  

 

Justerare: Digital signatur    

 Veronica Kerr  
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 

Organ: Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-03-23 

Anslaget har satts upp: 2023-03-24 

Anslaget tas ner: 2023-04-18 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31A 

Underskrift: Digital signatur  
 Rosa Norberg
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 

Ronny Kassman (S) 

Anneli Jonsson (S)  

Saleh Saleh (S) 

William Moody (M) 

Rebecca Sellstedt (V) 

Berit Edvardsson (V)  

Malin Forss (C) 

Tomas Westerström (AP) 

 

Personalföreträdare 

Ethel Henriksson, Kommunal 

 

Tjänstepersoner 

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 

Nils Enwald, stabschef 

Anna Karlander, stabschef 

Rosa Norberg, nämndsekreterare 

Carina Nylander, ekonomichef §§ 37–41 

Ellen Forsberg, kommunikatör §§ 37–41 

Lina Björk, enhetschef Aktrisen vård- och omsorgsboende §§ 37–41 

Petra Henriksson, utvecklingsstrateg §§ 37–41 

Charlotta Lindqvist Barsk, verksamhetschef Vård-och omsorgsboende §§ 

37–41 

Annica Degerfeldt Kröger, schemautvecklare §§ 37–41 
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§ 37 
Diarienr: ÄN-2023/00076 

Teknisk ramjustering bilvård  

Beslut 
Äldrenämnden föreslår till Kommunstyrelsen att besluta om att en teknisk 

ramjustering genomförs från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till 

Äldrenämnden med: 

 

- 217 tkr år 2023, avser halvår 2023 

- 224 tkr år 2024, avser indexuppräknat halvår 2024 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Under december år 2015 tecknades en överenskommelse kring bilvård 

mellan verksamheten Viva Resurs inom Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden (GVN) och Äldrenämndens (ÄN) verksamheter 

Hemsjukvård och Hemtjänst. Viva Resurs fick uppdraget att sköta delar av 

ansvaret för hemtjänsten och hemsjukvårdens bilar. Innan tecknad 

överenskommelse reglerades ersättningen för uppdraget per bil och 

månad vilket internfakturerades under år 2015. År 2016 togs möjligheterna 

till interna köp bort och en justering av budgetram mellan alla nämnder 

genomfördes utifrån de tjänsteköp som genomförts under år 2015.  

 

Från 2016 har Viva Resurs fortsatt att genomföra bilvård åt hemtjänsten 

och hemsjukvården utifrån den budgetjustering av ramar som 

genomfördes. Arbetsmarknad (tidigare Viva Resurs) har i januari 2023 

avsagt sig uppdraget med bilvården då man anser att bilvård inte är en 

anpassad och lämplig arbetsmarknadsåtgärd längre för individer inom 

verksamheten. Därtill har antalet bilar inom äldreomsorgens verksamheter 

mer än fördubblats och kräver fler personer inom Viva Resurs för att utföra 

uppdraget.  
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Ramjusteringen från underlaget i överenskommelsen har räknats upp med 

de index som gällt per år sedan överenskommelsen verkställdes, år 2015 

(se tabell nedan). 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Överenskommelse bilvård 2015-12-23 

Bilaga 2 Beräkningstabell 

Beredningsansvariga 
Carina Nylander, Ekonomichef, Äldreomsorgsförvaltningen 

Sofia Öberg, Ekonomichef, Utbildningsförvaltningen 

Beslutet ska skickas till 

Anette Sjödin, SLK ekonomi 

Carina Nylander, Ekonomichef, Äldreomsorgsförvaltningen 

Sofia Öberg, Ekonomichef, Utbildningsförvaltningen 

Äldrenämnden, ÄN 

Kommunstyrelsen, KS 

Helén Andersson, områdeschef arbetsmarknad   
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§ 38 
Diarienr: ÄN-2023/00004 

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv 2024–

2027 – Driftbudget 2024–2027 för äldrenämnden 
 

Beslut 

Äldrenämnden yttrar sig till kommunstyrelsen i enlighet med yttrande 

2023-03-06 med tillägg av en ändring i texten under rubriken 

”Sammanfattning” på sida 5.  

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Reservation 

Åsa Bäckström (V) reserverar sig i förmån till eget yrkande. 

 

Protokollsanteckning 

Carin Nilsson (S), Annelie Hägglund (MP) och Åsa Bäckström (V) lämnar en 

protokollsanteckning enligt följande: 

 

”Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ser med stor oro på 

att de statsbidrag som den förra regeringen destinerade till äldreomsorgen 

nu avvecklas av sittande regering. Nedskärningarna på statsbidragen 

riskerar att medföra ett bortfall på omkring 100 miljoner i äldreomsorgen 

bara i Umeå, vilket motsvarar mer än 200 underskötersketjänster. 

Samtidigt som regeringen skär ned på anslagen till äldreomsorgen 

genomförs skattesänkningar för höginkomsttagare till en kostnad på flera 

miljarder. Det är ett svek mot de äldre i Sverige och i Umeå.  

 

Regeringen avvecklar äldreomsorgslyftet, vilket leder till att många av dem 

som kunnat utbilda sig till undersköterskor inte kommer att kunna slutföra 

sin utbildning. Samtidigt drar regeringen ned på anslagen till 

vuxenutbildningen, vilket minskar möjligheterna att utbilda 

undersköterskor ytterligare. Regeringen tar även bort de prestationsmedel 

som används för att minska timanställningar och höja 

sjuksköterskebemanningen.  
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Vi anser att staten måste ta sitt ansvar för att säkerställa att de äldre kan få 

en värdig äldreomsorg.  

 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i äldrenämnden vid 

Umeå kommun” 

Ärendebeskrivning 
Stadsledningskontorets har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer 

för budget och investeringsprocess sammanställt ett förslag till 

planeringsdirektiv för 2024-2027. I stadsledningskontorets förslag ingår 

förslag till nämndsramar (driftsbudget) för verksamhetsåret 2024-2027. 

Äldrenämnden ska besvara ett antal remissfrågor i förhållande till förslaget 

om nämndsramar (driftsbudget). 

 

Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2023-

03-06. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2023-03-06 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 221 

Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv 2024 

Bilaga 1 - Anvisning för nämnders och bolags yttrande över 

Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv 2024 

Bilaga 2 - Nämndernas utmaningar och möjligheter 3–5 års perspektiv 

Bilaga 3 - Nettokostnadsavvikelser och nettokostnadsjämförelser 

Bilaga 4 - Nulägeanalyser programområden 

Bilaga 5 - Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 100 - Fastställd modell för 

förslag till fördelning av budgetram 

Bilaga 6 - Viktiga datum för kommunens nämnder och bolag under 2024 

Bilaga 7 - Årshjul planeringsprocess 2022–2023 

Beredningsansvariga 
Carina Nylander, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Äldrenämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Åsa Bäckström (V) yrkar på följande ändring i remissvaret till remissfråga 2 i 

yttrande 2023-03-06 på sida 5: 

 

”Remissfråga 2 

Hur skulle utförandet av nämndens grunduppdrag behöva förändras/styras 

för att vara långsiktigt ekonomiskt hållbart?  

 

Remissvaret på denna fråga är ”En del i äldrenämndens arbete med en 

långsiktig hållbar ekonomi är en fortsatt översyn av kommunens 

servicenivåer för äldre samt avgiftsuttag för ökade intäkter och att minska 

efterfrågan av kommunens stöd och omsorg.”  

 

Vänsterpartiet anser inte att det är förenligt med äldrenämndens 

grunduppdrag att ha en målsättning att minska efterfrågan av kommunens 

stöd och omsorg genom att höja avgifter och sänka servicenivån.  

 

Vänsterpartiet yrkar att stycket ersätts med: 

”En del i äldrenämndens arbete med en långsiktig hållbar ekonomi är en 

fortsatt översyn av kommunens arbetsvillkor för vård - och 

omsorgsarbetare. För att möjliggöra grunduppdraget att ge stöd och 

omsorg för äldre är målet hållbara arbetsvillkor med låga sjuktal.” 

 

Carin Nilsson (S) yrkar avslag till Bäckströms (V) yrkande.  

 

Veronica Kerr (KD), Lotta Holmberg (M), Åke Gustafsson (C), Marianne 

Normark (L) yrkar avslag till Bäckströms (V) yrkande. 

 

Carin Nilsson (S) yrkar på följande ändring i remissvaret till remissfråga 2 i 

yttrande 2023-03-06, under rubriken ”Sammanfattning” på sida 5: 

 

”Äldrenämnden behöver påbörja arbetet med en långsiktig hållbar 

ekonomi med kraftigt minskade statsbidrag till äldreomsorgen redan inför 

2024. Nämnden behöver även fortsätta se över servicenivåer, avgifter samt 

styra serviceinsatser genom förebyggande insatser, digitalisering och 
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samarbete samt mot eget ansvar för den enskilde att köpa dessa tjänster 

och service själv på den öppna marknaden.” 

 

Veronica Kerr (KD), Lotta Holmberg (M), Åke Gustafsson (C), Marianne 

Normark (L) yrkar bifall till Nilssons (S) yrkande.  

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: 

1) Carin Nilssons (S) yrkande med stöd av Anneli Hägglund (MP), 

Veronica Kerr (KD), Lotta Holmberg (M), Åke Gustafsson (C) och 

Marianne Normark (L) om bifall till tjänsteskrivelsens förslag till 

beslut med tillägg av en ändring i texten i yttrande 2023-03-06, 

under rubriken ”Sammanfattning” på sida 5. 

2) Åsa Bäckströms (V) yrkande om bifall till tjänsteskrivelsens förslag 

till beslut med tillägg av en ändring i texten i yttrande 2023-03-06 

på sida 5. 

 

Ordförande frågar i tur och ordning om nämnden avser bifalla eller avslå 

yrkande 1 eller 2 och finner att yrkande 1 bifalls. 

 

Därmed har nämnden beslutat enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut 

med tillägg av följande ändring i yttrande 2023-03-06, under rubriken 

”Sammanfattning” på sida 5: 

 

”Äldrenämnden behöver påbörja arbetet med en långsiktig hållbar 

ekonomi med kraftigt minskade statsbidrag till äldreomsorgen redan inför 

2024. Nämnden behöver även fortsätta se över servicenivåer, avgifter samt 

styra serviceinsatser genom förebyggande insatser, digitalisering och 

samarbete samt mot eget ansvar för den enskilde att köpa dessa tjänster 

och service själv på den öppna marknaden.” 
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§ 39 
Diarienr: ÄN-2023/00005 

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 

2024–2027 – Investeringsbudget 2024 och plan 

2025–2027 för äldrenämnden 

Beslut 
Äldrenämnden fastställer förslag till investeringsbudget 2024 och plan 

2025–2027 inom kommunstyrelsens förslag till investeringsunderlag. 
 
Äldrenämnden fastställer förslag till tillkommande objekt utöver 

kommunstyrelsen förslag till investeringsunderlag.  
 
Äldrenämnden fastställer förslag till tillkommande externa förhyrningar för 

åren 2024–2027. 
 
Äldrenämnden fastställer i yttrande skriftlig motivering till alla nya, 

förändrade och borttagna investeringsobjekt.  

 

Paragrafen 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 2024–2027. Respektive nämnd ska göra en bedömning om 

genomförbarhet med hänsyn tagen till eventuella ombudgeteringar pga. 

förskjutningar i investeringar från 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 2023-

03-06. 

Beslutsunderlag 
Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2027 

Yttrande 2023-03-06 
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Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 187 

Bilaga 1 - Förslag investeringsunderlag per år och nämnd 2023–2027 

Bilaga 2 - Anvisningar för nämndernas förslag till investeringar 2023–2027  

Beredningsansvariga 
Carina Nylander, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 40 
Diarienr: ÄN-2023/00008 

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 

2024–2027 – Förslag till förändring av taxor och 

avgifter 2024 för äldrenämnden 

Beslut 
Äldrenämnden bedömning är att det inte finns något behov av revidering 

av nämndens taxor och avgifter för verksamhetsåret 2024. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Utifrån förslag till planeringsdirektiv för 2024–2027 ska nämnden påtala 

om det finns behov av revidering av nämndens taxor & avgifter.  

 

Remissfråga 5 

Bedömer nämnden att det finns behov av revidering av nämndens taxor 

eller avgifter för verksamhetsåret 2024? Om nämnden ser behov av 

förändring ska föreslagna förändringar specificeras och motiveras i 

nämndens yttrande.  

Nämnden planerar att se över och revidera egenavgifterna för insatser 

enligt Socialtjänstlagen (SoL) till medborgare 65 år och uppåt, det kräver 

dock samverkan med Individ- och familjenämnden. Det är tre år sedan en 

översyn och revidering genomfördes och alltsedan dess har avgifterna 

räknats upp med konsumentprisindex (KPI). Löne- och driftskostnaderna för 

verksamheterna har ökat mer under de senaste åren och det behöver göras 

en översyn kring avgifter och taxor inför budget 2025. En översyn behöver 

även genomföras av avgifterna för kost utifrån ökade produktionskostnader. 

Vad gäller hjälpmedelsavgifter pågår ett länsgemensamt arbete utifrån den 

regionala hjälpmedelsstrategin och även dessa tillsammans med avgifter för 

hemsjukvård/hälso- och sjukvård behöver ses över av samma anledningar 

som SoL-avgifterna. 
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Beslutsunderlag 
Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv 2024 

Anvisning för nämnder och bolags yttrande över Stadsledningskontorets 

förslag till planeringsdirektiv för 2024 

Beredningsansvariga 
Carina Nylander, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen   
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§ 41 
Diarienr: ÄN-2023/00006 

Yttrande över förslag till planeringsdirektiv för 

2024–2027 – Äldrenämndens yttrande över 

programbeskrivningar 

Beslut 
Äldrenämnden yttrar sig till kommunstyrelsen i enlighet med yttrande 

2023-03-06 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
De inriktningsmål som redovisas i förslaget till planeringsdirektiv för 2024–

2027 är densamma som kommunfullmäktige fastställde den 20 juni 2022. 

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 äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 

2023-03-06 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2023-03-06 

Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv 2024-2027 

Anvisning för nämnder och bolags yttrande över Stadsledningskontorets 

förslag till planeringsdirektiv för 2024-2027 

Beredningsansvariga 
Nils Enwald, stabschef 

Anna Karlander, stabschef 
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Emil Forsberg, digitaliseringschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen   

 


