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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Bo Johansson (S) 
Anneli Andersson (S) 
Ronny Kassman (S) 
Bernth Olofsson (V) 
Jerker Jansson (V) 
Stina Fahlgren (C) 
Jasmine Johansson (MP) 
 
 
Tjänstepersoner 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 
Nils Enwald, kanslichef 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
Camilla Söderlund, kommunikatör 
Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling 
Björn Hammar, verksamhetschef hälso- och sjukvård § 15 
Ann-Gerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 15-16 
Kerstin Rahkola, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 15-16 
Sandra Scherman, medicinskt ansvarig för rehabilitering § 15-16 
Caroline Björnholt, socialt ansvarig samordnare § 15-16 
Kristina Halleröd, socialt ansvarig samordnare § 15-16 
Camilla Nilsson, utredare § 17 
Per Forsberg, utbildningssamordnare § 18 
Emil Forsberg, digitaliseringschef § 19 
Tomas Forsberg, IT-chef § 19 
Susanna Stenlund, verksamhetschef Utredning äldre § 21 
Malin Sundbom, verksamhetschef Vård- och omsorgsboende § 21 
Ulla Andersson, planeringssekreterare § 16-22 
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§ 14 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner dagordningen med tillägg av ett extra ärende  
§ 23 ”Avgiftsfritt kaffe och te för personal inom äldreomsorgen”. 
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§ 15 
Diarienr: ÄN-2021/00027 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2020 och 
fastställer de prioriterade områdena för 2021.  
 
Äldrenämnden beslutar om följande tillägg i patientsäkerhetsberättelsen: 
 

-  att på sidan 34 under de prioriterade områden lägga till en text om 
att nämnden ska följa ”Andel utbildad vård- och omsorgspersonal” 
som en indikator. 

 
- att nämnden ska följa andelen digitala låsbara medicinskåp. 

 

Ärendebeskrivning 
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse vilket framgår av patientsäkerhetslagen 
(2010:659), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Patientsäkerhetsberättelsen bör ingå i vårdgivarens ledningssystem för 
patientsäkerhet.  
 
Berättelsen ska innehålla uppgifter om hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för 
att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 
Patientsäkerhetsberättelsen 2020 är en sammanställning av 
patientsäkerhetsarbetet inom nämndens hälso- och sjukvårdsansvar. 
 
Förslag till prioriterade områden 2021 
 

1. Dokumentation  



Sida 5 av 24 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Äldrenämnden 2021-02-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Säkerställa en enhetlig och strukturerad 
journalföring som innehåller uppgifter som behövs för en god och 
säker vård.   

 
2. Läkemedelshantering  

Minskad andel läkemedelsavvikelser. Säker läkemedelshantering 
och delegeringsprocess. Fortsatt arbete med genomlysa och vidta 
åtgärder för en säkrare delegeringsprocess.    

 
3. Ökad följsamhet till ordinationer 

och instruktioner från paramedicinsk personal  
Ökad andel utförda ordinationer och instruktioner kring 
rehabiliterande insatser från paramedicinsk personal till 
omsorgspersonal.   

 
4. Handlingsplan för ökad patientsäkerhet   

Färdigställa nulägesanalys samt ta fram handlingsplan för det fortsatta 
patientsäkerhetsarbetet 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beredningsansvariga 
Kerstin Rahkola, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Ann-Gerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Sandra Scherman, medicinskt ansvarig för rehabilitering  

Beslutet ska skickas till 
Enheten för stöd och utveckling  
 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Åsa Bäckström (V) yrkar att på sidan 34 lägga under de prioriterade 
områden lägga till en text om att nämnden ska följa ”Andel utbildad vård- 
och omsorgspersonal” som en indikator. 

 
Rebecca Sellstedt (V) yrkar att i patientsäkerhetsberättelsen lägga till att 
nämnden ska följa andelen digitala låsbara medicinskåp. 
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Carin Nilsson (S) yrkar bifall till Bäckströms (V) yrkande och Sellstedts (V) 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att nämnden har beslutat enligt förslag till beslut med 
tillägg av Bäckströms (V) yrkande och Rebecca Sellstedts (V) yrkande. 
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§ 16 
Diarienr: ÄN-2020/00026 

Kvalitetsberättelse för äldrenämnden 2020 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2020.  

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsberättelsen omfattar delar av det kvalitetsarbete som genomförts 
på övergripande nivå inom äldreomsorgens verksamhetsområde 1 januari 
– 31 december 2020. Även rapporterade personuppgiftsincidenter för 2020 
finns redovisade i kvalitetsberättelsen.  
 
Kvalitetsberättelsen syftar till att ge en överskådlig bild och är skriven för 
en bred målgrupp. Den är efter godkännande tillgänglig för spridning inom 
och utom organisationen. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsberättelse för äldrenämnden 2020 

Beredningsansvariga 
Caroline Björnholt, socialt ansvarig samordnare 
Christina Halleröd, socialt ansvarig samordnare 
Carina Edberg, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Caroline Björnholt 
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§ 17 
Diarienr: ÄN-2020/00181 

Motion 38/2020 - Anlita logopeder i äldreomsorgen 

Beslut 
Äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2020-12-08 och föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller motionens första och tredje att-sats och 
avslår motionens andra att-sats. 
 
Reservation 
Veronica Kerr (KD), Käte Alrutz (L), Åke Gustafsson (C) och Lotta Holmberg 
(M) reserverar sig till förmån för eget yrkande 

Ärendebeskrivning 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna yrkar i en 
motion till kommunfullmäktige att äldrenämnden ska få i uppdrag att 
utreda behovet av kompetensutveckling angående dysfagi bland 
omsorgspersonal för att säkerställa att personer med sväljsvårigheter som 
bor i särskilt boende får den vård och det bemötande som de har rätt till. I 
motionen föreslås även att kommunfullmäktige beslutar att äldrenämnden 
anlitar logopeder i äldreomsorgen för att tillgodose att vård- och 
omsorgspersonal har rätt kunskaper både i teori och praktik när det gäller 
dysfagi och afasi. Vidare föreslås att individ- och familjenämndens 
vårdpersonal kan ta del av den ovan nämnda kompetensutvecklingen om 
behov finns. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2020-12-08 
Motion 38/2020 

Beredningsansvariga 
Camilla Nilsson, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Arbetsutskottets beslutsordning  
Yrkanden  
Åke Gustafsson (C) och Lotta Holmberg (M) yrkar bifall till motionens andra 
att-sats 
 
Carin Nilsson (S), Paulina Granberg (S) och Åsa Bäckström (V) yrkar avslag 
till motionen andra att-sats enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionens andra 
att-sats. 
 
Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår äldrenämnden att yttra sig 
till kommunfullmäktige i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till beslut, 
att föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionens första och tredje att-
sats och avslår motionens andra att-sats. 

Äldrenämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Veronica Kerr (KD), Käte Alrutz (L), Åke Gustafsson (C) och Lotta Holmberg 
(M) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Carin Nilsson (S), Paulina Granberg (S) och Åsa Bäckström (V) yrkar avslag 
till motionens andra att-sats enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer avslag mot bifall till Kerrs (KD), Alrutz (L), Gustafssons 
(C) och Holmbergs (M) yrkande. 
 
Ordförande finner att nämnden avslår Kerrs (KD), Alrutz (L), Gustafssons (C) 
och Holmbergs (M) yrkande.  
 
Ordförande finner därmed att nämnden beslutat enligt arbetsutskottets 
förslag, att äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2020-12-08 
och föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionens första och tredje 
att-sats och avslår motionens andra att-sats. 
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§ 18 
Diarienr: ÄN-2020/00190 

Motion 41/2020 - Inför språktest vid anställning av 
personal inom hemtjänst och äldreomsorg 

Beslut 
Äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2021-02-02 och föreslår 
att kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
Lotta Holmberg (M), Veronica Kerr (KD), Käte Alrutz (L) och Åke Gustafsson 
(C) reserverar sig till förmån för eget yrkande 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att uppdra 
till äldrenämnden att införa språktest vid anställning av personal inom 
hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det 
svenska språket. 
  
En liknande motion från Sverigedemokraterna angående krav på 
språkkunskap i svenska för verksamma inom äldreomsorg och hemtjänst 
behandlades av äldrenämnden 2020-08.27. Äldrenämnden valde vid det 
tillfället att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2021-
02-02. 

Beslutsunderlag 
Motion 41/2020 
Yttrande 2021-02-02 

Beredningsansvariga 
Per Forsberg, utbildningssamordnare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden  
Lotta Holmberg (M) och Åke Gustafsson (C) yrkar bifall till motionen 
 
Carin Nilsson (S), Paulina Granberg (S) och Åsa Bäckström (V) yrkar avslag 
till motionen. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer avslag till motionen mot bifall till motionen 
 
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag till 
beslut, att Äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2021-02-02 och 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Äldrenämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Lotta Holmberg (M), Veronica Kerr (KD), Käte Alrutz (L) och Åke Gustafsson 
(C) yrkar bifall till motionen. 
 
Carin Nilsson (S), Paulina Granberg (S), Lennart Frostesjö (MP) och Åsa 
Bäckström (V) yrkar avslag till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer avslag på motionen mot bifall till motionen. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut om att avslå motionen. 
 
Skriftlig reservation 
Lotta Holmberg (M), Veronica Kerr (KD), Käte Alrutz (L) och Åke Gustafsson 
(C) lämnar en skriftlig reservation:  
 
”Socialdemokraternas påstående om att motionen innebär att vi vill 
detaljstyra verksamheten genom att införa språktester är förkastligt. Det är 
sedan länge uppenbart att bristande kunskaper i svenska är en risk för 
patientsäkerheten samtidigt som det har kraftigt ökat arbetsbelastningen 
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hos sjuksköterskor. Språktester kan vara ett hjälpmedel vid rekrytering och 
gör det enklare att säkerställa att vården håller en viss kvalitetsnivå.” 
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§ 19 
Diarienr: ÄN-2021/00053 

Molnlagring av känsliga personuppgifter 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att känslig information och känsliga 
personuppgifter som lagras i SharePoint 2010, i väntan på förtydliganden 
gällande de juridiska förutsättningarna, flyttas för lagring i Microsofts 
molntjänster enligt tekniska nämndens rekommendation. 

Ärendebeskrivning 
Delar av äldrenämndens information lagras i en föråldrad SharePoint-
lösning som inte längre stöds av leverantören. Det innebär att leverantören 
inte längre ger stöd för att åtgärda driftavbrott och att befintlig SharePoint-
lösning inte uppfyller IT-säkerhetsmässiga krav. Detta medför stora risker 
och därav föreligger hög angelägenhet av skyndsamma åtgärder. 
 
Lagring av information har utretts och tekniska nämnden har tagit ställning 
och lämnat en rekommendation till kommunstyrelsen (bilaga beslut från 
tekniska nämnden § 40). 
 
Regeringen har tillsatt en utredning gällande de juridiska frågor som 
beskrivs i tekniska nämndens beslut. Utredningen, som presenterades 
2021-01-15, påtalar myndigheters behov av att kunna lagra och genomföra 
teknisk bearbetning av data via tredje part. För att tydliggöra myndigheters 
förutsättningar för detta föreslås förändringar i Offentlighets- och 
sekretesslagstiftning från och med 1 januari 2022. 
 
Efter att tekniska nämndens beslut fattades har den så kallade Schrems II-
domen tillkommit som avser lagring och behandling av 
sekretessinformation. Den innebär att det inte är förenligt med EU-
lagstiftningen att lagra eller behandla data i USA. Den del som berör Umeå 
kommun avser behandling. I det som avses i molnlagringsbeslutet, lagras 
informationen i EU, men viss behandling kan uppstå i USA. Behandling kan 
uppstå om support begärs, och att i samband med det, kommunens 
supportorganisation tillgängliggör information till Microsofts 
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supportorganisation i USA. De informationsmängder som kommer i fråga 
bedöms vara små.  
 
Att investera i en ny lokal SharePoint lösning beräknas kosta 8 mnkr, och 
endast i begränsad omfattning bidra till ökad IT-säkerhet i jämförelse med 
vad en molnlösning medför. I den idag befintliga molnlösningen Office 365 
ingår licensiering för SharePoint Online, vilket innebär att det inte 
tillkommer extra kostnader för att flytta informationen från dagens 
SharePoint lösning till molnlösningen SharePoint Online. Mot bakgrund av 
detta är det i dagsläget inte ekonomisk eller IT-säkerhetsmässigt 
försvarbart att investera i en ny lokal SharePoint lösning, varpå 
äldrenämndens information bör överföras till SharePoint Online.  
 
En upphandling gällande nya verksamhetssystem (processtöd och 
planeringsverktyg) inleds i februari 2021 och väntas preliminärt vara klar i 
mars 2022, varpå ett införandeprojekt ska initieras. Om de nya systemen 
kan hantera den sekretssinformation som idag ligger i SharePoint, flyttas 
informationen in i de nya verksamhetssystemen och behovet av lagring i 
SharePoint minskar. 
  
När de juridiska förutsättningarna förtydligas bör, vid behov, ett nytt beslut 
kring lagring av berörd information fattas. 

Beslutsunderlag 
Beslut från tekniska nämnden 2020-03-26 § 40 

Beredningsansvariga 
Emil Forsberg, digitaliseringschef 

Beslutet ska skickas till 
Socialtjänstens digitaliseringsenhet 
Socialtjänstens personuppgiftskoordinatorer 
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§ 20 
Diarienr: ÄN-2020/00096 

Översiktsplan Umeå kommun - Fördjupning för 
Sävar, reviderat planförslag 

Beslut 
Äldrenämnden yttrar sig till övergripande planering enligt nedanstående 
ärendebeskrivning. 
 
Reservation 
Lennart Frostesjö (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Tidigare remissvar (Yttrande 2020-04-07) kvarstår. Äldrenämnden 
framhåller Sävars attraktivitet för seniorer till en naturnära livsmiljö med 
närhet till centralort. 

Att bo och leva i Sävar som senior skapar samtidigt förväntningar kring god 
tillgänglighet genom attraktiva bostäder i direkt närhet till service, till 
resecentrum och natur för att ge högt upplevd självständighet och 
valmöjlighet. Att möjliggöra attraktiva etableringar av bostäder för seniorer 
skapar samtidigt möjlighet till bokedjor där yngre barnfamiljer ges ökade 
val av boende då äldre villor kan bli ett alternativ till nyproducerade 
bostäder.   

Beslutsunderlag 
Reviderat planförslag fördjupning Sävar 
Yttrande 2020-04-07 

Beredningsansvariga 
Åsa Jernbom, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering 
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Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Lennart Frostesjö (MP) yrkar att i äldrenämndens yttrande lägga till att 
man skall utreda möjligheterna för generationsboende/+55-
boende/seniorboende, för att säkerställa möjligheten till goda boende 
miljöer för äldre som vill lämna sitt boende i egna hem mm. 
 
Åsa Bäckström (V) yrkar bifall till Frostesjös (MP) yrkande. 
 
Carin Nilsson (S) yrkar avslag till Frostesjös (MP) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer avslag mot bifall för Frostesjös (MP) yrkande. 
 
Ordförande finner att nämnden avslår Frostesjös (MP) yrkande och 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Skriftlig reservation 
Lennart Frostesjö (MP) lämnar en skriftlig reservation: 
”En FÖP skall behandla dessa frågor, enligt Boverket: ”För större nybyggnads- eller 
omvandlingsområden upprättas vanligen en fördjupad översiktsplan (FÖP) eller 
ett planprogram (se 5 kap. 10§ PBL). Dessa dokument är inte juridiskt bindande, 
men utgör viktiga strategiska underlag som underlättar det efterkommande 
arbetet med att ta fram detaljplaner. I en fördjupad översiktsplan eller i ett 
planprogram utformas huvuddragen för gestaltningen av ett område. 
Dimensionering och lokalisering av vägar, kvarter/byggnader och grönområden, 
liksom placering av ytkrävande funktioner såsom skolor, förskolor och 
centrumanläggningar är sådant som ofta tas upp i dessa dokument”. 

Jag anser att nämnden ej tog in detta, när man beslutade, utan dels helst ville 
avfärda yrkandet som för detaljerat. Mitt yrkande för FÖP för Sävar avsåg, att man 
skall utreda möjligheterna för generationsboende/+55-
boende/kollektivhus/seniorboende (kärt barn har många namn) för att säkerställa 
möjligheten till goda boende miljöer för äldre som vill lämna sitt boende i egna 
hem mm. Dessutom är detta att anses som möjlighet att man säkerställer att 
kommunen planeras i enlighet med målen för en hållbar utveckling.Att bygga 
efter principer som gynnar och underlättar en kultur som bygger på att man delar 
på resurserna, är liktydigt med hållbar utveckling.” 
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§ 21 
Diarienr: ÄN-2020/00123 

Granskning av myndighetsuppföljning inom SoL - 
verkställighet av gynnande biståndsbeslut 

Beslut 
Äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande ”Granskning av 
myndighetsuppföljning inom SoL”.  

Ärendebeskrivning 
Umeå kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
äldrenämndens rutiner för uppföljning av myndighetsbeslut inom SoL. 
Granskningen omfattar enbart biståndsbeslut om särskilt boende. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om äldrenämnden bedriver 
en ändamålsenlig och effektiv uppföljning avseende verkställighet av 
gynnande biståndsbeslut.  

Revisorerna lämnar efter sin granskning fyra rekommendationer till 
äldrenämnden. 

Beslutsunderlag 
-Granskningsrapport ”Granskning av myndighetsuppföljning inom SoL – 
verkställighet av gynnande biståndsbeslut” 
- Yttrande ”Granskning av myndighetsuppföljning inom SoL” 

Beredningsansvariga 
Susanna Stenlund, verksamhetschef Utredning och bistånd äldre 
Malin Sundbom, verksamhetschef vård – och omsorgsboende 
Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling 

Beslutet ska skickas till 
KPMG   
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§ 22 
Diarienr: ÄN-2020/00188 

Avgift för städning 

Beslut 
Äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige att: 

- fastställa avgiften för insatsen städ en gång per vecka till 51 % av 
aktuell maxtaxa, vilket motsvarar 1091 kronor per månad för år 
2021.  

- avgiften justeras årligen utifrån aktuell maxtaxa.  
- avgiften gäller från och med 2021-08-01. 

 
Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
I dagsläget finns avgift fastställd för städ för en gång per månad, var tredje 
vecka samt varannan vecka. För insatsen städ en gång per vecka finns ingen 
fastställd avgift. Inom äldreomsorgen har i dagsläget 28 personer insatsen.  
 
En avgift föreslås för insatsen städ en gång per vecka motsvarande 51 % av 
aktuell maxtaxa, vilket för innevarande år motsvarar 1091 kronor per 
månad. Avgiften justeras årligen utifrån aktuell maxtaxa.  
Avgiften föreslås gälla från och med 2021-08-01. Personer med pågående 
beslut berörs inte.  
 
Umeå kommuns pensionärsråd har den 5/2 informerats om förändringen. 

Beredningsansvariga 
Ulla Andersson, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Avgiftsenheten 
Enheten för stöd och utveckling  
Utredning äldre  
Ekonomienheten  
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Arbetsutskottets beslutsordning 
Åsa Bäckström (V) deltar inte i beslutet. 

Äldrenämndens beslutsordning 
Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) deltar inte i beslutet. 
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§ 23 
Diarienr: ÄN-2021/00064 

Avgiftsfritt kaffe och te för personal inom 
äldreomsorgen 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att snarast möjligt avskaffa löneavdraget för kaffe 
och te för alla nämndens anställda. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Carin Nilsson väcker frågan om att äldrenämnden snarast 
möjligt avskaffar löneavdraget för kaffe och te. Inom äldrenämndens 
ansvarsområde fanns vid årsskiftet 2020/21, 449 av 2169 månadsavlönade 
medarbetare med ett löneavdrag för detta på 50 kr/månaden. Kostnaden 
för äldrenämnden att avskaffa avdraget beräknas till ca. 270 000 kr/år.  
 
Beslutet ska skickas till 
Lönesupport 
 
Protokollsanteckning 
Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) lämnar en 
protokollsanteckning: 
”Vänsterpartiet har 2018-12-17 lagt motionen ”Lika förmåner för 
kommunanställda” i Umeå kommun. Vänsterpartiet stödjer därför förslaget 
i äldrenämnden att snarast genomföra erbjuda avgiftsfritt kaffe och te för 
alla inom äldrenämndens verksamheter. Alla anställda ska ha tillgång till 
avgiftsfritt kaffe och te på arbetstid i Umeå kommun. Det är viktigt att alla 
anställda visas uppskattning på lika villkor, oavsett om man är vårdbiträde, 
lärare, kommunjurist, chef, handläggare, fritidspedagog eller 
lokalvårdare. ” 
 

Veronica Kerr (KD) lämnar en protokollsanteckning: ”Jag är mycket kritisk 
till hur Socialdemokraterna har hanterat ärendet om att införa gratis kaffe 
för personalen. Ärendet fanns inte med på dagordningen och saknade 
beslutsunderlag, men samtidigt ifrågasätter jag att ett sådant ärende ska 
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tas i Äldrenämnden. Det är en verksamhetsfråga som borde kunnat lösas 
direkt av arbetsgivaren. Underlaget som presenterades muntligt redovisar 
inte heller kostnaderna för kaffet utan som förlorade intäkter i och med att 
kaffeavdraget tas bort. Den fullständiga bilden av vad kaffet kostar har inte 
presenterats. 
 
Fortsättningsvis förväntar jag mig att alla beslut som Äldrenämnden ska ta 
ställning till ska finnas på dagordningen med tillhörande underlag. 
Kostnader ska alltid synliggöras, men behoven av åtgärder som exempelvis 
kompetenshöjning av personal och datorer för dokumentation kvarstår. 
Här hoppas jag att det styrande partiet kan vara lika tydlig med att de vill se 
en förändring som de varit med ”gratis kaffe”. Gratis kaffe är inte det som 
avgör om äldreomsorgen är en attraktiv arbetsgivare.” 
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§ 24 
Diarienr: ÄN-2021/00010 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 
februari 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten och 
anmälningsärendena 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar delegerade beslut och anmälningsärenden för 
äldrenämnden 

Beslutsunderlag 
Ordförandes delegationsbeslut 
Delegationsbeslut vecka 5, dnr: ÄN-2021/00033-1 
 
Anmälningsärenden 
Beslut från Socialstyrelsen om statsbidrag till regioner och kommuner för 
2020, dnr: ÄN-2020/00131-13 
 
Svar på skrivelse från PRO om Äldrevänlig stad, ÄN-2021/00062-3 
 
Beslut om avslut gällande tillsyn från Arbetsmiljöverket, dnr: ÄN-
2020/00177-3 
 
Beslut om avslut Inspektionen för vård och omsorg ärende 3.5.1-43693-
2019, dnr: ÄN-2019/00379-11 
 
Beslut om avslut Inspektionen för vård och omsorg ärende 3.5.1-
21426/2020, dnr: ÄN-2020/00176-3 

Beredningsansvariga 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare   
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§ 25 
Diarienr: ÄN-2021/00015 

Äldreomsorgsdirektören informerar 

Beslut 
Äldrenämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör, informerar nämnden om 
nuvarande läge i äldreomsorgens verksamheter. 
 
Det finns ett ökat behov av datorer i verksamheterna på grund av nya 
arbetssätt under corona-pandemin. En översyn av verksamheternas behov 
görs för att säkerställa tillgången på datorer även efter pandemin.  
 
På vård- och omsorgsboenden beräknas alla brukare ha vaccinerats i början 
av mars. Vaccinationerna av brukare och personal har påbörjats i 
hemsjukvården och hemtjänsten. Gällande logistiken för vaccinationerna 
finns det en viss osäkerhet av när leveranser ska ske och hur många doser 
man kan förvänta sig, vilket försvårar planeringen. 
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§ 26 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäls 
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