
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-04-28 

 

Äldrenämnden 

Tid: Torsdagen den 28 april 2022 kl. 08:30-12.20 

Plats: Esplanaden, Länken, Stadshuset 

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

Åsa Bäckström (V), 2:e vice ordförande 
Kuno Morén (S) 
Anneli Andersson (S) 

Bo Johansson (S) 
Lotta Holmberg (M) 
Rebecca Sellstedt (V) 

Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
Lennart Frostesjö (MP) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Veronica Kerr (KD), omedelbar justering 

  

 

Sekreterare:        § 54 

 Rosa Norberg, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Carin Nilsson (S) 

 

Justerare:      

 Veronica Kerr (KD) 
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 

Organ: Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-04-28 

Anslaget har satts upp: 2022-04-29 

Anslaget tas ner: 2022-05-23 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A 

Underskrift:   
 Rosa Norberg
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 

Fredrik Valham (S)  

Ronny Kassman (S)  

Anneli Jonsson (S)  

Bernth Olofsson (V)  

Jerker Jansson (V)   

Stina Fahlgren (C)  

Mariam Salem (MP)  

Ewa Jonsson (KD)  

 

Tjänstepersoner 

Nils Enwald, tillförordnad äldreomsorgdirektör 

Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 

Rosa Norberg, nämndsekreterare 

Susanne Huotari, enhetschef, § 54 

Kristin Sundström, enhetschef, § 54 
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§ 54 
Diarienr: ÄN-2022/00062 

Yttrande över planeringsdirektiv för 2023 - Förslag 

till revidering av reglemente 2023-2026 för 

äldrenämnden 

Beslut 
Äldrenämnden yttrar sig till kommunstyrelsen i enlighet med yttrande 

2022-03-28. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 mars 2021 om 

riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun. I riktlinjen ställs krav på 

att respektive nämnd ska tilldelas ett nämndspecifikt grunduppdrag som 

översiktligt beskriver de verksamhetsområden, verksamheter och 

målgrupper, ändamål och ansvar som kommunfullmäktige fördelat till 

nämnden via reglemente eller andra organisatoriska styrdokument. I  

riktlinjen ställs även krav på att respektive nämnd ska ha en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av grunduppdragets genomförande.  

 

Därför ska berörda nämnder genomföra en översyn och vid behov föreslå 

revidering av den egna nämndens reglemente för kommande 

mandatperiod 2023-2026.  

 

Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2022- 

03-28. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-03-28 

Anvisning om grunduppdrag samt översyn av nämndernas reglementen 

Beredningsansvariga 
Nils Enwald, kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Äldrenämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Socialdemokraterna yrkar bifall till det reviderade reglementet 
 

Vänsterpartiet yrkar att under rubriken ”Sammansättning” 

behålla nuvarande skrivning att äldrenämndens presidium ska bestå 

av ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande   

 

Veronica Kerr (KD) yrkar bifall till det reviderade reglementet och avslag till 
Vänsterpartiets yrkande 
 

Marianne Normark (L) yrkar bifall till det reviderade reglementet och avslag 
till Vänsterpartiets yrkande 
 

Lotta Holmberg (M) yrkar bifall till det reviderade reglementet och avslag 
till Vänsterpartiets yrkande 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer tjänsteskrivelsens förslag till beslut med stöd av 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna mot 
Vänsterpartiets yrkande 

 
Ordförande finner att nämnden bifaller enligt förvaltningens förslag till 
beslut 

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

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Åsa Bäckström (V) yrkar att under rubriken ”Sammansättning” behålla 
nuvarande skrivning att äldrenämndens presidium ska bestå av ordförande, 
vice ordförande samt andre vice ordförande 

 
Veronica Kerr (KD) yrkar bifall till det reviderade reglementet och avslag till 
Bäckströms (V) yrkande 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer tjänsteskrivelsens förslag till beslut mot Bäckströms (V) 
yrkande 
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Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag till 

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

 
 
 

 
 
 

 


