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Ordinarie ledamöter  
Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden 
Britt Jakobsson, PRO, vice ordförande  
Lotta Holmberg (M), äldrenämnden 
Ari Leinonen (S), fritidsnämnden 
Håkan Johansson (S), tekniska nämnden 
Ulrik Berg (M), byggnadsnämnden 
Veronica Kerr (KD), kommunstyrelsen tjg. ers. för Thomas Wennström (S) § 1-6 
Anna-Lisa Johansson, PRO 
Christer Hansson, PRO 
Bertil Holmberg, PRO, tjg. ers. för Curt Wiklund, PRO 
Barbro Kjellberg, SKPF 
Sten Biström, SKPF, tjg. ers. för Bengt Roukus, SKPF 
Roger Näslund, SPF 
Marianne Rova, SPF 
Per Martin Jonasson, RPG 
Birgitta Lindkvist, Demensföreningen 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Christer Fjälkebrandt, Demensföreningen 
 
Tjänstepersoner 
Emil Fridolfsson, nämndsekreterare 
Linda Burén, processledare 
Ann-Gerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 4 
Camilla Törnroos, samisk samordnare § 5 
Riitta Stenvall Päivärinta, finsk samordnare § 5 
Per Hilmersson, gatudriftschef § 6 
Pia Wangberg, biträdande upphandlingschef § 7 
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§ 1  

Upprop, val av justerare och justeringstid  

Roger Näslund, SPF, utses att justera protokollet, onsdag den 18 november kl. 11 
 
§ 2 

Godkännande av dagordning 

UPR godkänner förslaget till dagordning med tillägg av två övriga frågor av Christer 
Hansson, PRO, och Roger Näslund, SPF.  
 
§ 3 

Genomgång av föregående protokoll 

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

Information om smittläget i Umeå 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Ann-Gerd Töyrä, medicinsk ansvarig sjuksköterska, informerar om smittläget i 
äldreomsorgen. Hon berättar om Vårdhygien på Region Västerbottens 
rekommendationer om att både personal och besökare på särskilda boenden ska 
bära munskydd. Hon informerar även om hur rutinen ser ut för att hantera smitta, 
och berättar om hur smittspårningen bedrivs. 
 
Frågor/medskick 
Barbro Kjellberg, SKPF, frågar om hur ofta man genomför Covid-19-tester i 
äldreomsorgen. Ann-Gerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska, svarar att man 
testar vid minsta förkylningssymptom. 
 
Barbro Kjellberg frågar även om vilken del av hemtjänsten som besöker brukare. 
Ann-Gerd Töyrä svarar att det är en organisatorisk fråga. All personal i hemtjänsten 
har kunskap om hygienrutinerna och vet när och hur de ska använda 
smittskyddsutrustning för att förhindra smittspridning. Kommunen har ett Covid-
team i hemtjänsten som för närvarande är vilande, men beroende på smittläget kan 
teamet aktiveras på nytt.  
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§ 5 

Information om minoritetsarbetet 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Camilla Törnroos, samisk samordnare, och Riitta Stenvall Päivärinta, finsk 
samordnare, informerar om sitt arbete med den samiska respektive sverigefinska 
minoriteten. Det finns en samisk träffpunkt på Tráhppie på Gammlia. Aktiviteterna 
med de samiska referensgrupperna kan skilja sig åt från gång till gång, ibland träffas 
de ute kalvmärkning, de har haft en berättardag, slöjdat tillsammans, med mera.  För 
sverigefinnarna bistår kommunen med språkstöd. Man anordnar föreläsningar och 
har mobila träffpunkter. Att arbeta mot ofrivillig ensamhet är en prioriterad fråga. 
Det finns även en finskspråkig enhet på Ersboda vård- och omsorgsboende. Större 
referensmöten hålls fyra gånger per år.  



 
Sida 6 av 11 

Umeå kommuns  Sammanträdesprotokoll 

pensionärsråd 2020-09-18 

  

 

Justeringspersonens sign:  Utdraget bestyrks: 
 
 

§ 6 

Vinterväghållning 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Per Hilmersson, gatudriftschef, informerar om kommunens beredskap för årets 
vinter och hur vinterväghållningen planeras. Vissa av gatudriftstjänsterna bedrivs av 
privata aktörer och andra tjänster bedrivs i kommunens egen regi. Bevakning av 
vinterväglaget, plogning och halkbekämpning i centrum, med mera bedrivs i 
kommunal regi. Om kommunens medborgare är missnöjda med hur väghållningen 
bedrivs eller upptäcker att det är bristfälligt någonstans så uppmanas de att 
felanmäla detta. Det går att felanmäla via telefon, dator eller i mobilen via appen 
”Felanmälan Umeå kommun”. 
 
Frågor/medskick 
Barbro Kjellberg, SKPF, menar att det är svårt för många äldre att felanmäla via dator 
eller app. Per Hilmersson, gatudriftschef, svarar att man kan ringa kommunens växel, 
men att de helst ser att folk anmäler fel digitalt, eftersom det är lättare att ange en 
exakt position för felet, vilket kan vara svårt att göra per telefon. 
 
Christer Hansson, PRO, upplever att det har varit problem med snö för 
rörelsehindrade och undrar hur väghållningen kommer vara på gångbanorna. Per 
Hilmersson svarar att gatudriften kommer ske lite annorlunda i år. Det kommer vara 
bättre väghållning morgon och dag och lite sämre på kvällar och nätter. 
 
Bilagor  
Bildspel – Vintern 2020 UPR  
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§ 7 

LOV-upphandling i hemtjänsten 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Pia Wangberg, biträdande upphandlingschef, informerar om processen för 
upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Ett nytt 
förfrågningsunderlag för LOV träder i kraft den 16 november. I det nya 
förfrågningsunderlaget väljer de privata hemtjänstföretagen vilka geografiska 
områden de vill bedriva verksamhet i, de uppger även om de kan utföra 
hemtjänstinsatser på de nationella minoritetsspråken. 
 
Frågor/medskick 
Christer Hansson, PRO, frågar om det finns privata hemtjänstföretag som inte har 
lämnat anbud. Pia Wangberg, bitr. upphandlingschef, svarar att det har varit fler 
hemtjänstföretag innan men att alla inte blev godkända.  
 
Christer Hansson frågar även hur brukare tas om hand som har haft hemtjänstföretag 
som inte längre är aktuella. Carin Nilsson, ordförande, svarar att övergången har 
fungerat bra för de brukare som har varit tvungna att välja om. 
 
Bilagor  
Bildspel: LOV Hemtjänst 
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§ 8 
 

Skriftlig information 

Beslut  
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen.  

Rådet godkänner förslag på sammanträdestider för 2021. 

Ärendebeskrivning  
Pensionärsrådet tar ställning till förslag på rådets sammanträdestider för 2021. 

Pensionärsrådet har fått skriftlig information om Hallå senior och kommunikation 
mellan Umeå kommun och kommunens seniorer. 

Medskick/synpunkter 
Britt Jakobsson, PRO, önskar muntlig återkoppling från Camilla Söderlund, 
kommunikatör, angående Hallå senior och hur kommunen arbetar med 
kommunikation med seniorer. En sådan återkoppling kan förslagsvis ske nästa 
sammanträde. 

Lotta Holmberg, äldrenämnden, noterar att kommunen fokuserar på digital 
kommunikation på olika sätt och undrar hur många seniorer som har tillgång till 
dator, Facebook och Instagram. 

 
Bilagor 

Sammanträdestider 2021 för UPR 
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§ 9 

Korta punkter/återrapporter 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Aktuellt från styrelser och nämnder 

Byggnadsnämnden 
Ulrik Berg (M), byggnadsnämnden, berättar om att nämnden har genomfört en 
medarbetarenkät, och att den tungt trafikerade vägen i Holmsund till och från 
hamnen ska förstärkas. Han berättar även om ett aktuellt rättsfall gällande mark för 
bostadsändamål. 

Fritidsnämnden  
Ari Leinonen (S), fritidsnämnden, berättar om att kommunens fritidsgårdar fortsätter 
sin verksamhet på kvällar, helger och lov. Det är många föreningar som har 
ekonomiska svårigheter under corona-pandemin och han hoppas att kommunen kan 
hjälpa särskilt de breda föreningarna med många medlemmar och 
ungdomsföreningarna. 

Tekniska nämnden 
Håkan Johansson (S), tekniska nämnden, berättar om nämndens ekonomiuppföljning, 
om planering för när kommunen ska ta över driften av gator från Trafikverket, och 
om Kollektivtrafikprogrammet som snart ska skickas ut på remiss till bland annat 
UPR. 

Äldrenämnden 
Carin Nilsson (S), äldrenämnden, berättar om vad kommunfullmäktiges budgetbeslut 
får för konsekvenser för äldrenämnden, hon berättar även om lokalplaneringen för 
att säkerställa bra ombyteslokaler inom hemtjänsten.  

Medskick/synpunkter 
Barbro Kjellberg, SKPF, menar att även kulturföreningar behöver ekonomiskt stöd för 
att kunna fortsätta. Ari Leinonen (S), håller med men säger att om Fritidsnämnden 
stödjer föreningar för mycket och för tidigt så riskerar man att statliga medel dras 
tillbaka. 

Britt Jakobsson, PRO, vill att ordförande ser till att en representant från 
kulturnämnden är med vid nästa sammanträde. Carin Nilsson, ordförande, svarar att 
både ordinarie och ersättare från kulturnämnden har giltiga skäl till sin frånvaro. 
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Christer Hansson, PRO, tycker att UPR är med för sent i processen för budgeten för 
äldrenämnden. Carin Nilsson, äldrenämnden, svarar att det framför allt beror på den 
förskjutna budgetprocessen just för innevarande år. 
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§ 10 

Övriga frågor  

Pensionärsrådet diskuterar referensgruppen för  ”Huset på torget” och vilka 
representanter som är med i gruppen från UPR. Sten Biström, SPF, är med i 
referensgruppen. Britt Jakobsson, PRO, säger att Anette Westin på enheten för 
prevention kan veta vilka som är med i referensgruppen. 
 
Christer Hansson, PRO, har en övrig fråga i form av en kommentar till sin skrivelse till 
äldrenämnden den 6 februari, han menar att han inte fått svar på en fråga. Det gäller 
årsredovisningen av Solbacken och om kommunen tänker inrätta fler intraprenader? 
Carin Nilsson, ordförande, svarar att personalen måste vilja ha en intraprenad. 
Förvaltningen har inte fått indikation från personalen i äldreomsorgen att de vill 
inrätta fler intraprenader. 
 
Roger Näslund, SPF, har en övrig fråga om UPR:s funktion. Han är missnöjd över den 
dagordningsförändring som blev gällande ärendet ”Budget 2021” som först var med 
på dagordningen men sedan försvann. Han vill att UPR ska vara ett mer rådgivande 
organ, och inte bara ta emot information. Carin Nilsson, ordförande, svarar att hon 
tar med sig den synpunkten samtidigt som hon poängterar att 2020 års 
budgetprocess har blivit många månader försenad jämfört med andra år. 
 
Christer Hansson, PRO, vill att pensionärerna ska få vara med i förändringsarbetet 
gällande pensionärsrådet och kommunens andra råd. 
 
Britt Jakobsson, PRO, önskar att rådet får vara med tidigare i budgetprocessen. Carin 
Nilsson, ordförande, svarar att det beror på den förskjutna budgetprocessen för år 
2020.  
 
Britt Jakobsson anmärker även att hon vill ha digital justering av pensionärsrådets 
protokoll. Carin Nilsson instämmer och säger att även hon vill ha digital justering av 
UPR:s protokoll. 
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