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§ 1-9 
 

Umeå kommuns pensionärsråd (UPR)  

Tid:  Torsdagen den 18 mars 2021 kl. 09.00-12.10 

Plats:  Digitalt sammanträde 

Ordförande:  Carin Nilsson (S) 

Deltagare:  Se nästa sida  

Utses att justera:  Britt Jakobsson, PRO, vice ordförande 

Justeringstid:  onsdagen den 31 mars 2021 kl. 09:00 

 

Sekreterare:  ……………………………………………..      § 1–11 
 Emil Fridolfsdahl 

 

Ordförande:  ……………………………………………..  
 Carin Nilsson (S) 
 
 

Justerare:  …………………………………………….. 
 Britt Jakobsson, PRO, vice ordförande 
 

 
 

  
 BEVIS 

 
Organ: Umeå kommuns pensionärsråd  
 
Sammanträdesdatum: 2021-03-17 
 
Förvaringsplats: Socialtjänstens kansli, Norra flygeln, Stadshuset 
 
Underskrift:   

         Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare  
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Deltagare 
Ordinarie ledamöter  
Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden 
Britt Jakobsson, PRO, vice ordförande  
Curt Wiklund, PRO 
Anna-Lisa Johansson, PRO 
Barbro Kjellberg, SKPF 
Roger Näslund, SPF 
Per Martin Jonasson, RPG 
Valter Jauhiainen, Finska klubben 
Birgitta Lindkvist, Demensföreningen 
Lotta Holmberg (M), äldrenämnden 
Ari Leinonen (S), fritidsnämnden 
Håkan Johansson (S), tekniska nämnden 
Bror Lander (V), tjg. ers. för Ulrik Berg (M), byggnadsnämnden § 1-5 
Ulrik Berg (M), byggnadsnämnden § 6-11 
Tomas Wennström (S), kommunstyrelsen 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Marianne Löfstedt (M), tekniska nämnden 
Veronica Kerr (KD), kommunstyrelsen 
Bertil Holmberg, PRO 
Elisabeth Bjuhr, SPF 
Bror Lander (V) § 6-11 
 
Tjänstepersoner 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
Therese Dahlberg, arbetsledare friskvård § 4 
Maria Wåhlin, vaccinationssamordnare § 5 
Camilla Jägerving Isaksson, processledare § 6 
Per Forsberg, utbildningssamordnare § 7 
Nils Enwald, kanslichef § 8 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör § 7-8 
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§ 1  

Upprop, val av justerare och justeringstid  

Britt Jakobsson, PRO, utses att justera protokollet, onsdagen den 31 mars kl. 09:00 
 
§ 2 

Godkännande av dagordning 

UPR godkänner förslaget till dagordning. 
 
§ 3 

Genomgång av föregående protokoll 

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

Plan för fysisk aktivitet 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Therese Dahlberg, arbetsledare friskvård, informerar om kommunens plan för fysisk 
aktivitet. Hon ger en återkoppling av hur arbetet med planen har fungerat under 
2020 och berättar om vilka planerade aktiviteter som finns för 2021. 
Subventioneringen av träningskort på exempelvis badhuset Navet fortsätter. Fler 
friskvårdsaktiviteter kommer genomföras digitalt och friskvårdsarbetet 
kommuniceras mer på sociala medier nu jämfört med tidigare. 
 
Frågor/medskick 
Barbro Kjellberg, SKPF, frågar: vad är en digital rörelserunda? Therese Dahlberg 
svarar att det är en app som man kan ladda ner till sin smarta telefon. Sedan startar 
man appen på en plats utomhus där den digitala rörelserundan är tillgänglig och får 
tips på olika träningsmoment man kan göra.  
 
Britt Jakobsson, PRO, påpekar att det inte är alla som kan delta digitalt på grund av 
ett digitalt utanförskap. Hon frågar: Hur arbetar kommunen för att nå ut till den 
gruppen? Therese Dahlberg svarar att med tanke på corona-pandemin så är det i 
nuläget digitala aktiviteter som är aktuella. 
 
Åsa Bäckström, äldrenämnden, inflikar att det är många som får reda på aktiviteter 
via papperstidningen och att det gäller att hitta icke-digitala kanaler att få ut 
information till seniorer. 
 
Anna-Lisa Johansson, PRO, säger att promenader är viktiga men att det längs 
populära promenadstråk, till exempel på Marieberg, finns för få bänkar att vila på. 
 
Elisabeth Bjuhr, SPF, frågar om det finns andra, mer rymliga, lokaler för kommunala 
friskvårdsaktiviteter än exempelvis Nolia med tanke på smittspridning och att 
aktiviteterna har varit populära. Therese Dahlberg svarar att hon och hennes kollegor 
ser över vilka lokaler man kan ha aktiviteter i. 
 
 
Bilagor  
Bildspel  
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§ 5 

Information om vaccinering 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Maria Wåhlin, vaccinationssamordnare, informerar om hur kommunen arbetar med 
vaccinering och hur samarbetet fungerar med region Västerbotten. Det finns både en 
kommunal och regional vaccinationssamordnare som har olika roller, men 
samarbetar nära med varandra. Det är regionen som ansvarar för 
vaccinationsprocessen och de äger allt vaccin, men sedan ger regionen kommunen i 
uppdrag att hjälpa med vaccineringen.  

Den 4 mars var alla brukare och all personal på särskilda boenden vaccinerade. All 
personal i hemtjänsten är också vaccinerad. Kommunen hjälper också regionen med 
att förmedla information om vaccinationerna till alla med personlig assistans, 
däremot sköter regionen själva vaccineringen. Umeå kommun vaccinerar själv alla på 
särskilda boenden inom funktionshinderomsorgen. Maria Wåhlin berättar även om 
att det finns en nationell prioriteringsordning som följs, men att regionerna själva gör 
vissa anpassningar. 

 
Frågor/medskick 
Barbro Kjellberg, SKPF, frågar: varför har Umeå kommun och Västerbotten fått så 
mycket av Astra Zenecas vaccin? – Maria Wåhlin svarar att Region Västerbotten bad 
om mer vaccin och då fick regionen en större andel av Astra Zenecas vaccin jämfört 
med de andra vaccinerna.  
 
Curt Wiklund, PRO, tycker att regionen och kommunen inte borde ändra i 
prioriteringsordningen i onödan. Maria Wåhlin svarar att hon håller med, men att det 
är svårt i praktiken att exempelvis vänta till dess att en fas är klar innan man påbörjar 
nästa vaccinationsfas. 
 
Roger Näslund, SPF, frågar om man måste man åka in till Nolia för att bli vaccinerad?  
Maria Wåhlin svarar: Nej, man kommer kunna välja mellan att vaccinera sig på en 
vaccinationsmottagning som Nolia eller på en hälsocentral.   
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§ 6 

Huset på torget och tjänstedesign 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Camilla Jägerving Isaksson, processledare, informerar om hur hon och 
äldreomsorgsförvaltningen arbetar med projektet ”Framtidens äldreomsorg”. 
Bakgrunden till projektet är de kommande demografiska utmaningarna med en 
större andel äldre i befolkningen och ett mål om att stötta seniorer att bli mer 
självständiga genom olika förebyggande insatser.  
 
Inom ramen för projektet ingår dels det som går under arbetsnamnet ”Huset på 
torget”, dels det som kallas tjänstedesign. ”Huset på torget” är ett hus på 
Renmarkstorget dit seniorer ska kunna vända sig för att få information om olika 
möjligheter att leva självständigt och hur de kan vara delaktiga i samhället. 
Tjänstedesign är ett delprojekt som syftar till att ta fram nya idéer och tjänster för 
seniorer i Umeå, som ska stödja äldre i att leva självständigt och kunna bo kvar 
hemma längre.  
 
Frågor/medskick 
Britt Jakobsson, PRO, frågar om hur samarbetet ser ut mellan äldrenämnden och 
övriga nämnder i att ta fram nya tjänster inom tjänstedesign? Camilla Jägerving 
Isaksson svarar att under intervjuerna med seniorer gällande tjänstedesign kommer 
det upp ämnen som t.ex. rör snöskottning och bostäder. Förvaltningen tar med sig 
idéer som berör flera nämnder och för en dialog med övriga nämnder om hur 
samarbetet kan utformas. 
 
Elisabeth Bjuhr, SPF, uppger att hon i de olika levnadssituationer som presenteras 
saknar något som ligger mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende, exempelvis 
att bo på ett seniorboende eller trygghetsboende. Camilla Jägerving Isaksson svarar 
att intervjuer har gjorts med personer som bor på seniorboenden och att 
seniorboende eller trygghetsboende räknas som ordinärt boende, dvs. det är inte 
biståndsprövat och det likställs med att bo hemma.  
 
Ulrik Berg, byggnadsnämnden, påpekar att kommunens detaljplaner och 
markanvisningar har strikt lagstiftning att förhålla sig till. Han menar att nämnden 
inte själv kan kräva särskilt mycket men att nämnden däremot kan ha en dialog med 
fastighetsägare.  
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Åsa Bäckström, äldrenämnden, säger att det är viktigt med detaljplaner för att 
utforma äldres boenden och frågar: Hur delaktiga har UPR varit i 
detaljplanprocessen? Ulrik Berg, byggnadsnämnden, säger att det är strikt reglerat 
gällande vem som får vara en del av detaljplanprocessen. 
 
Barbro Kjellberg, SKPF, frågar: får inte pensionärsorganisationer vara med och 
samråda när det gäller detaljplaner? Ulrik Berg, byggnadsnämnden, svarar: Alla får 
vara med och ha synpunkter och samråda, men att det är mer komplicerat gällande 
vem som får överklaga detaljplaner.  
 
Bilagor  
Bildspel  
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§ 7 

Statliga medel, äldreomsorgslyftet och 
äldreomsorgssatsningen 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning  
Ordförande Carin Nilsson och Per Forsberg, utbildningssamordnare, informerar om 
de statliga satsningarna äldreomsorgslyftet och äldreomsorgssatsningen. 
Äldreomsorgslyftet har sedan förra året utökats och går numera under namnet  ”det 
vidgade äldreomsorgslyftet”. Detta innebär att lyftet nu även inkluderar 
enhetschefer. Medlen från äldreomsorgslyftet får enbart användas för att finansiera 
personalkostnader, som när anställda är frånvarande från arbetsplatsen för att 
studera.  
 
Äldreomsorgssatsningen på 40 mnkr blir en permanent satsning enligt besked från 
regeringen nyligen. De statliga medlen kommer de närmsta åren att användas till 
höjd LOV-ersättning, kompetensförsörjning, utvecklingsarbetet med HSL-
undersköterskor, och så vidare.   
 
Frågor/medskick 
Barbro Kjellberg, SKPF, frågar: Hur mycket pengar var kommunen tvungen att skicka 
tillbaka för äldreomsorgslyftet? – Per Forsberg, utbildningssamordnare, svarar: 
Kommunen fick in 4,4 miljoner kronor och kunde nyttja 400 000 kronor.  
 
Marianne Rova, SPF, tycker det är märkligt att kommunen inte kan använda mer 
pengar från äldreomsorgslyftet. Ordförande svarar att det beror på att satsningen 
kom sent på året. 
 
Anna-Lisa Johansson, PRO, frågar vad som menas med omvärldsbevakning? – Per 
Forsberg svarar att det innebär att Umeå stämmer av med andra kommuner för att 
lära sig av dem.  
 
Barbro Kjellberg, SKPF, frågar: hur blir den ökade bemanningen och hur många får 
tillsvidareanställning? – Ordförande svarar att användningen av medel är i 
planeringsfasen men att huvudprincipen är att personal ska tillsvidareanställas på 
heltid. 
 
Elisabeth Bjuhr, SPF, undrar om man inte kan anställa fler sjuksköterskor och inte 
bara HSL-undersköterskor. – Ordförande svarar att det behövs en generell 
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kompetenshöjning, och att både HSL-undersköterskor och sjuksköterskor behöver 
anställas och utbildas för att täcka behovet av personal med särskilda kompetenser.  
 
Bilagor  
Bildspel - Äldreomsorgslyftet 
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§ 8 
 

Information om ofrivillig ensamhet 

Beslut  
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning  
Nils Enwald, kanslichef, informerar om hur nämnden arbetar för att motverka och 
förebygga ofrivillig ensamhet. 

En del av arbetet utförs genom Frivilligcentralen, där volontärer hjälper äldre att till 
exempel handla mat, hämta mediciner och att vara en social kontakt. Enheten för 
prevention är också en viktig aktör i att förebygga ofrivillig ensamhet, vilket de gör 
genom sin dagverksamhet och de träffpunkter som de arrangerar. Den utåtriktade 
verksamheten har dock varit stängd sedan mars 2020. Projektet Framtidens 
äldreomsorg och det personcentrerade förhållningssättet är också verktyg för att 
motverka ofrivillig ensamhet. 

Medskick/synpunkter 
Elisabeth Bjuhr, SPF, berättar att det länsgemensamma pensionärsrådet ska ha en 
temadag om ensamhet planerad till hösten. 

Ari Leinonen, fritidsnämnden, vill uppmärksamma och informera om Fritidsbanken 
på Ålidhem där man kan låna fritidsutrustning gratis. Fritidsbanken fungerar ungefär 
som ett bibliotek fast med sport- och fritidsutrustning.  

Bilagor 
Bildspel – Ofrivillig ensamhet 
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§ 9 

Korta punkter/återrapporter 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd har tagit del av informationen. 

Aktuellt från styrelser och nämnder 
Fritidsnämnden  
Ari Leinonen (S) berättar om att fritidsnämnden har ett stort underskott på grund av 
att intäkterna baserade på avgifter från till exempel badhus har gått ner. Nämnden 
har skickat in en ansökan om anslag för social hållbarhet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Tomas Wennström (S), berättar om hur kommunstyrelsen samordnar kommunens 
förvaltningar gällande covid-19. I kommunstyrelsen pågår ett arbete med att se över 
styrning och ledning i kommunen för att få mer träffsäkra styrande dokument och 
policyer. Man arbetar även för att förbättra samarbetet med de kommunala bolagen 
genom att exempelvis se över deras ägardirektiv. Utvecklingsarbetet med olika 
samrådsorgan som pensionärsrådet, samråd med nationella minoriteter, 
funktionshinderrådet, interreligiösa rådet, med flera håller på att starta upp nu. 
Kommunstyrelsen och stadsledningskontoret påbörjar nu också arbetet med 
budgeten för 2022. 

Tekniska nämnden 
Håkan Johansson (S) informerar om hur vädret har påverkat nämndens ekonomi 
genom de stora snömängder som har fallit. Nämnden har tagit beslut om 
underhållsplanen och kommer snart fatta beslut om sin investeringsplan. Tekniska 
nämnden har även de ansökt om ett Socialt utvecklingsanslag. 

Medskick/synpunkter 
Barbro Kjellberg, SKPF, frågar: Visst får UPR vara med när kommunen ser över sina 
samråd, visst får UPR vara med? – Tomas Wennström, kommunstyrelsen, svarar: 
Självklart ska UPR vara med.  

Valter Jauhiainen, Finska klubben, ställer en fråga: Hur hanteras fiktiva överskott i 
kommunens bokslut och var hamnar det? – Tomas Wennström svarar att det är 
komplicerat, först sammanställs alla corona-effekter, särskilt underskotten. Sedan ser 
ekonomerna över vad kommunen får använda och inte. Statliga bidrag får 
kommunen till exempel inte använda för ordinarie drift av verksamheterna.  

Britt Jakobsson, PRO, anmärker att tekniska nämnden har sökt pengar för att 
förbättra cykelvägarna i kommunen. Hon tycker det är viktigt att se över den fysiska 
tillgängligheten på trottoarer, särskilt för de med rullator och rullstol. Hon hoppas 
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även att Renmarkstorget i framtiden ska renoveras och byggas om för att se bättre 
ut. – Håkan Johansson, tekniska nämnden, svarar att förvaltningen ständigt arbetar 
med nedfasningen av trottoarer för en bättre fysisk tillgänglighet för de med rullstol 
eller rullator. Gällande Renmarkstorget saknas det pengar för att bygga om torget.  

Marianne Rova, SPF, frågar varför trottoarerna inte plogas. Håkan Johansson svarar 
att trottoarerna plogas inom centrumfyrkanten. 
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§ 10 

Verksamhetsberättelse för 2020 

Beslut 
Umeå kommuns pensionärsråd godkänner verksamhetsberättelsen för 2020 

Ärendebeskrivning 
Ordförande läser upp områdena som tas upp i verksamhetsberättelsen. 
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§ 11 

Övriga frågor  

Inga övriga frågor anmäls 
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