
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-27 

 

Äldrenämnden 

Tid: Torsdagen den 27 maj 2021 kl. 08:40-12:20 

Plats: Esplanaden, Länken, Stadshuset och digitalt 

Beslutande: Carin Nilsson (S), ordförande 
Veronica Kerr (KD), 1:e vice ordförande 
Åsa Bäckström (V), 2:e vice ordförande 
Kuno Morén (S) 
Bo Johansson (S), tjänstgörande ersättare för Anna Jonsson 
(S) § 52 
Anna Jonsson (S) § 53-54,56-63 
Bassam Achour (S) 
Lotta Holmberg (M) 
Jerker Jansson (V) tjänstgörande ersättare för Rebecca 
Sellstedt (V) § 52-54 
Rebecca Sellstedt (V) § 56-63 
Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
Lennart Frostesjö (MP) 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Veronica Kerr (KD), onsdagen den 2/6 kl. 11:45  
  

 

Sekreterare:        §§ 52-54, 56-63 

 Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Carin Nilsson (S) 

 

Justerare:      

 Veronica Kerr (KD)  

 

 

 

 

 

 



Sida 2 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Äldrenämnden 2021-05-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 

 

Anslaget har satts upp: 2021-06-03 

 

Anslaget tas ner: 2021-06-25 

Förvaringsplats: Skolgatan 31 A, Stadshuset, Norra flygeln våning 4 

 

Underskrift:   
 Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bo Johansson (S) § 53-54, 56-63 

Anneli Andersson (S) 

Ronny Kassman (S) 

Jennifer Kungsman (S) 

Kerstin Pehrsson (KD) 

 

Tjänstepersoner 

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 

Nils Enwald, kanslichef 

Anna Karlander, chef enheten för stöd och utveckling 

Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 

Catharina Persson, samordnande enhetschef § 53-54 

Malin Sundbom, verksamhetschef Vård- och omsorgsboende § 53 

Björn Hammar, verksamhetschef Hälso- och sjukvård § 53-54 

Sandra Scherman, medicinskt ansvarig för rehabilitering § 53 

Caroline Björnholt, socialt ansvarig samordnare § 53 

Ann-Gerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 53 

Camilla Söderlund, kommunikatör § 56-63 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef § 56-59 

Lena Lundqvist, projektledare Sunt arbetsliv § 57 

Annica Kröger, HR-strateg § 58 

Susanna Stenlund, verksamhetschef Utredning äldre § 60 
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§ 52 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner förslaget till dagordning. 
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§ 53 
Diarienr: ÄN-2021/00083 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i 

tillsynsärende 3.5.1-10000/2021-2 

Beslut 

Äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrandet 2021-04-20 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg har begärt äldrenämndens yttrande 

angående ett klagomål efter en händelse på Dragonens vård- och 

omsorgsboende. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2021-04-20 

Underrättelse och begäran om handlingar från IVO. 

Beredningsansvariga 

Catharina Persson 

Katrin Näslund 

Jeanette Sandström 

Beslutet ska skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 54 
Diarienr: ÄN-2021/00085 

Yttrande till inspektionen för vård och omsorg i 

tillsynsärende 3.5.1-10825/2021-2 

Beslut 

Äldrenämnden yttrar sig i enligt med yttrande 2021-04-22 och 2021-04-23. 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg har begärt äldrenämndens yttrande 

angående klagomål från anhöriga till två enskilda som bor på Nordstjärnans 

vård- och omsorgsboende. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2021-04-22  

Yttrande 2021-04-23 

Underrättelse och begäran om handlingar från IVO 

Beredningsansvariga 

Catharina Persson 

Melina Magnusson 

Jessica Strömqvist 

Beslutet ska skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg. 
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§ 56 
Diarienr: ÄN-2021/00036 

Årlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 2020 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för 2020 samt framtagna förslag till 

förbättringsområden. 

 

Reservation 

Reservation från Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) 

Ärendebeskrivning 

Alla arbetsgivaren ska årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet 

för att se att det fungerar samt för att identifiera utvecklingsområden. Det 

systematiska arbetsmiljöarbetet sker på olika nivåer, från arbetsplatsnivå 

till central nivå. Den årliga uppföljningen sker i flera steg, enhetschefer 

följer först upp arbetet på arbetsplatsnivå, sedan sammanställs resultatet 

per verksamhetsområde och prioriterade områden identifieras. Slutligen 

sammanställs resultatet för hela förvaltningen och gemensamma 

prioriterade områden sätts. 

Beslutsunderlag 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 

Beredningsansvariga 

Katarina Johansson, HR-strateg 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) yrkar att ärendet 

återremitteras. 

 

Carin Nilsson (S) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer avslag mot bifall till Bäckströms m.fl. (V) yrkande om att 

återremittera ärendet. 

 

Ordförande finner att Bäckströms m.fl. (V) yrkande avslås. 

 

Votering begärs och verkställs. Ledamöter röstar ja om de vill att ärendet 
ska avgöras vid dagens sammanträde, och röstar nej om de vill att ärendet 
ska återremitteras. 
 
Voteringslista 

Ledamot Närvarande Ja-röst Nej-röst 

Carin Nilsson (S) X X  

Veronica Kerr (KD) X X  

Åsa Bäckström (V) X  X 

Kuno Morén (S) X X  

Anna Jonsson (S) X X  

Bassam Achour (S) X X  

Lotta Holmberg (M) X X  

Rebecca Sellstedt (V) X  X 

Åke Gustafsson (C) X  X 

Marianne Normark (L) X X  

Lennart Frostesjö (MP) X  X 

 

 

Resultatet av voteringen är 7 ja-röster och 4 nej-röster. 

 

Nämnden avslår därmed Bäckströms m.fl. (V) yrkande och beslutar att 

avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag till 

beslut, att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

för 2020 samt framtagna förslag till förbättringsområden. 

 

Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 
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Skriftlig reservation 

Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) inkommer med en skriftlig 

reservation:  

 

”Vänsterpartiet reserverar sig mot, till förmån för eget yrkande om 

återremiss, äldrenämndens beslut att godkänna ”Årlig uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2020”.  

 

Uppföljningen följer inte lagstiftningens (AFS 2001:1) krav på systematik 

och därmed saknar Äldrenämnden systematiskt möjlighet att kontrollera 

att åtgärder faktiskt bidragit till en bättre arbetsmiljö.” 
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§ 57 
Diarienr: ÄN-2021/00011 

Slutredovisning av arbetet med friskfaktorer 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner slutredovisningen 

Ärendebeskrivning 

Lena Lundqvist, projektledare, informerar nämnden om resultatet av 

arbetet med friskfaktorer och Chefoskopet inom projektet Sunt arbetsliv.  
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§ 58 
Diarienr: ÄN-2021/00063 

Motion 4/2021 - Valfrihet för äldreomsorgens 

personal - frivilliga delade turer 

Beslut 

Äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2021-02-06 och föreslår 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit 

äldrenämnden att utreda möjligheten med frivilliga delade turer för 

äldreomsorgens personal samt att införa en prövotid med detta system på 

ett eller flera vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun. 

 

Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 

2021-02-16 

Beslutsunderlag 

Motion 4/2021 – Valfrihet för äldreomsorgens personal – frivilliga delade 

turer  

Yttrande 2021-02-16 

Beredningsansvariga 

Annica D Kröger, bemanningsutvecklare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

Arbetsutskottets beslutsordning  

Yrkanden  

Carin Nilsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut  
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Åsa Bäckström (V) yrkar bifall till motionen  

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer avslag till Bäckströms (V) yrkande mot bifall  

 

Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Bäckströms (V) yrkande och 

därmed har beslutat att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut, att anse 

motionen besvarad  

 

Reservation 

Åsa Bäckström (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Carin Nilsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens och arbetsutskottets 

förslag till beslut  

 

Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) yrkar bifall till motionen  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer avslag till Bäckströms m.fl. (V) yrkande mot bifall  

 

Ordförande finner att nämnden avslår Bäckströms m.fl. (V) yrkande och 

därmed har beslutat att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut, att anse 

motionen besvarad  

 

Votering begärs och verkställs. Ja-röst för avslag till och nej-röst för bifall 

till Bäckströms m.fl. (V) yrkande. 
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Voteringslista 

Ledamot Närvarande Ja-röst Nej-röst 

Carin Nilsson (S) X X  

Veronica Kerr (KD) X X  

Åsa Bäckström (V) X  X 

Kuno Morén (S) X X  

Anna Jonsson (S) X X  

Bassam Achour (S) X X  

Lotta Holmberg (M) X X  

Rebecca Sellstedt (V) X  X 

Åke Gustafsson (C) X X  

Marianne Normark (L) X X  

Lennart Frostesjö (MP) X  X 

 

Resultatet av voteringen är 8 ja-röster och 3 nej-röster. 

 

Nämnden avslår därmed Bäckströms m.fl. (V) yrkande och beslutar i 

enlighet med tjänsteskrivelsens och arbetsutskottets förslag till beslut, att 

föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

 

Skriftlig reservation 

Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) inkommer med en skriftlig 

reservation: 

 

”Delade turer är ett gissel för alla som arbetar inom vård- och omsorg. 

Kommunalarbetareförbundet såväl som Vänsterpartiet har länge verkat för 

ett avskaffande av delade turer. Vänsterpartiet väljer nu med inspiration 

från Söderhamn kommun, att föreslå en modell byggd på frivilliga delade 

turer med ekonomisk kompensation för håltimmarna. 

 

Vänsterpartiet anser att delade turer i vård- och omsorg är en förlegad 

inställning om att kvinnors tid är mindre värd. Att personal förväntas 

arbeta 14-15 timmar långa arbetspass med inbäddade obetalda håltimmar 
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är inte goda arbetsvillkor. Att ekonomiskt kompensera personalen för 

håltimmarna samt att ha valfrihet att arbeta delad tur är ett litet steg i rätt 

riktning. 

  

Vänsterpartiet reserverar sig, till förmån för eget yrkande, 

mot äldrenämndens beslut att avslå Vänsterpartiets motion om införandet 

av frivilliga delade turer i äldreomsorgen.” 
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§ 59 
Diarienr: ÄN-2021/00073 

Motion 5/2021 - Inför avgiftsfria arbetsskor i den 

kommunala hemtjänsten 

Beslut 

Äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2021-03-16 och föreslår 

att kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Reservation 

Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
kommunfullmäktige uppdrar äldrenämnden och individ- och 
familjenämnden att, tillsammans med berörda fackförbund, formulera en 
plan för ett införande av avgiftsfria arbetsskor i den kommunala 
hemtjänsten samt att kommunfullmäktige tillskjuter medel för att 
finansiera ett införande av avgiftsfria arbetsskor i den kommunala 
hemtjänsten från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
 

Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2021-

03-16. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2021-03-16 

Motion nr 5/2021 

Beredningsansvariga 

Katarina Johansson, HR Strateg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige    
 
 
 
 



Sida 16 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Äldrenämnden 2021-05-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden  

Åsa Bäckström (V) yrkar bifall till motionen  
 
Veronica Kerr (KD) yrkar avslag till motionen enligt tjänsteskrivelsens 
förslag till beslut  
 
Propositionsordning  

Ordförande ställer avslag till Bäckströms (V) yrkande mot bifall  
 
Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Bäckströms (V) yrkande och 
att arbetsutskottet föreslår att äldrenämnden beslutar enligt 
tjänsteskrivelsens förslag till beslut  
 
Reservation 

Åsa Bäckström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) yrkar bifall till motionen  
 
Carin Nilsson (S) yrkar avslag till motionen enligt tjänsteskrivelsens förslag 
till beslut  
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer avslag till Bäckströms m.fl. (V) yrkande mot bifall  
 
Ordförande finner att nämnden avslår Bäckströms m.fl. (V) yrkande och att 
äldrenämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut  
 
Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 
 
Skriftlig reservation 

Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) inkommer med en skriftlig 
reservation:  
 
”Rätten till arbetskläder i vård och omsorg har inte alltid varit en 
självklarhet utan är resultatet av en politisk och facklig kamp för att 
förändra ett utdaterat och ojämställt förhållningssätt till kvinnodominerade 
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yrken. Rätten till arbetsskor inom hemtjänsten är ytterligare ett steg mot 
likvärdiga arbetsvillkor och förmåner, för personal i vård- och omsorg, i 
jämförelse med övriga yrken. 
 
Vänsterpartiet reserverar mot äldrenämndens beslut, till förmån för eget 
yrkande, att avslå Vänsterpartiets motion om införandet av avgiftsfria 
arbetsskor i hemtjänsten.” 
 
  



Sida 18 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Äldrenämnden 2021-05-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 60 
Diarienr: ÄN-2021/00023 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2021-03-31 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner statistikrapporten över ej verkställda beslut 

enligt SoL. 

 

Äldrenämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer. 

Ärendebeskrivning 

Från och med 2006-07-01 gäller, enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen (SoL), 

följande beträffande ej verkställda gynnande beslut: 

 

”Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över 

hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen som inte har verkställts inom tre månader från 

dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer 

av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit 

från dagen för respektive beslut. 

 

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över 

hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen som inte har verkställts på nytt inom tre månader 

från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare 

ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som 

har förflutit från dagen för respektive beslut. 

 

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.” 

 

I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som 

kan anges till Inspektionen för vård och omsorg är resursbrist, att den 

enskilde har tackat nej till erbjudande eller något annat skäl. Resursbrist 

innebär att det antingen saknas exempelvis lämplig bostad eller att lämplig 

personal/uppdragstagare saknas. 
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Beslutsunderlag 

Statistikrapport SoL 2021-03-31 

Beredningsansvariga 

Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen   
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§ 61 
Diarienr: ÄN-2021/00010 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

maj 2021 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena och de 

delegerade besluten 

Ärendebeskrivning 

Beslut som har tagits på delegation från nämnden och ärenden som ska 

anmälas till nämnden redovisas härmed. 

Beslutsunderlag 

Anmälningsärenden 

Beslut från kommunfullmäktige 2021-04-26 § 80 – Årsredovisning 2020, 

ansvarsfrihet, resultathantering och ombudgetering investeringar, dnr: ÄN-

2020/00002-28 

 

Beslut om avslut från Inspektionen för vård och omsorg i tillsynsärende 

3.5.1-10105/2021-1, dnr: ÄN-2021/00084-2 

 

Information till socialtjänsten från sannings- och försoningskommissionen 

för tornedalingar, kväner och lantalaiset Ku 2020:01, dnr: ÄN-2021/00014-

12 

 

Svar på skrivelse från funktionshinderrörelsens representanter i 

funktionshinderrådet, dnr: ÄN-2020/00188-5 

 

Återkoppling från Sveriges Kommuner och Regioner om gemensamt system 

för kunskapsstyrning i socialtjänsten, dnr: ÄN-2021/00101-3 

Beredningsansvariga 

Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
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§ 62 

Diarienr: ÄN-2021/00015 

Äldreomsorgsdirektören informerar 

Beslut 

Äldrenämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör, informerar nämnden om 

aktuella frågor i förvaltningen. 

 

I de verksamheter där vaccinationsgraden är tillfredsställande kommer de 

regelbundna PCR-tester för covid-19 att avslutas. Vaccinationsgraden är 

god i äldreomsorgen, samtidigt som arbetet fortskrider med att ytterligare 

öka antalet vaccinerade bland personal och brukare. På grund av det 

gynnsamma smittoläget så kommer kommunens covid-enhet att stängas 

den 31 maj. Vaccineringen av sommarvikarierna är påbörjad med målet att 

alla ska ha fått åtminstone en dos innan de börjar arbeta för sommaren. 

Rekryteringsbehovet av vikarier för omvårdnadspersonal, fysioterapeuter, 

samt arbetsterapeuter inför sommaren är helt uppfyllt. Behovet av 

sjuksköterskevikarier är till 94% uppfyllt. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 63 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäls 
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