
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-12-16 

Äldrenämnden 

Tid: Torsdagen den 16 december 2021 kl. 08:30-12:22 

Plats: Digitalt möte och fysiskt i Esplanaden, Länken, Stadshuset 

Beslutande: Carin Nilsson (S), ordförande § 104, 107, 110 
Veronica Kerr (KD), 1:e vice ordförande § 104, 107, 110 
Åsa Bäckström (V), 2:e vice ordförande § 104, 107, 110 
Kuno Morén (S) § 104, 107, 110 
Bo Johansson (S) tjg. ersättare § 104, 107, 110 
Annelie Andersson (S), tjg. ersättare för Bassam Achour (S) § 
104, 107, 110 
Elmer Eriksson, tjg. ersättare för Lotta Holmberg (M) § 104, 
107, 110 
Rebecca Sellstedt (V) § 104, 107, 110 
Åke Gustafsson (C) § 104, 107, 110 
Marianne Normark (L) § 104, 107, 110 
Lennart Frostesjö (MP) § 104, 107, 110 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Åsa Bäckström (V), omedelbar justering 
 

Sekreterare:        §§ 104, 107, 110 
 Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 

 
Ordförande:      
 Carin Nilsson (S) 
 
Justerare:      
 Åsa Bäckström (V)  
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 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

Organ: Äldrenämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16 
Anslaget har satts upp: 2021-12-17 
Anslaget tas ner: 2022-01-10 
Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A 
 
Underskrift:   

 Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Ronny Kassman (S) § 104, 107, 110 
Bernth Olofsson (V) § 104, 107, 110 
Stina Fahlgren (C) § 104, 107, 110 
Mariam Salem (MP) § 104, 107, 110 
 
Personalföreträdare 
Ethel Henriksson, kommunal § 104, 107, 110 
 
Tjänstepersoner 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 
Nils Enwald, kanslichef 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
Cecilia Sandqvist, kommunikatör 
Ida Bergström, ärendehandledare § 104 
Jan Sjöstedt, tillförordnad ekonomichef § 107 
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§ 104 
Diarienr: ÄN-2021/00159 

Rekommendation till beslut gällande 
överenskommelse mellan Region Västerbotten och 
länets kommuner om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att ett nytt arbetssätt för betalningsansvar införs, 
känd som ”betalningsansvarsmodell 4”, vilket innebär att inget 
betalningsansvar utfaller om en kommun tar hem alla patienter i snitt inom 
tre dagar under en månad från att sluten hälso- och sjukvård har skickat ett 
meddelande om utskrivningsklar. 

 
Äldrenämnden beslutar att den reviderade överenskommelsen ersätter 
den tidigare överenskommelsen mellan Västerbottens läns landsting och 
kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård (2017-11-10 , dnr: VLL 2343 2–2017).  
 
Äldrenämnden beslutar att den reviderade överenskommelsen träder i 
kraft från och med den 1 januari 2022. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018 och tillämpades i Västerbotten från 
och med den 3 april 2018. Ett nytt arbetssätt att hantera betalningsansvar i 
Västerbotten har tagits fram på uppdrag av Länssamverkansgruppen. 
 
Mot bakgrund av detta har Samråd vård och omsorg, det politiska 
samverkansorganet mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten 
för vård och omsorg, inkommit med en rekommendation till beslut 
gällande en reviderade överenskommelse mellan Region Västerbotten och 
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länets kommuner om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. 

Beslutsunderlag 
Rekommendation 2021-10-22 
 
Överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i 
Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

Beredningsansvariga 
Susanna Stenlund, verksamhetschef Utredning äldre och prevention 

Beslutet ska skickas till 
Britta Edström, regional samverkanskoordinator 
Susanna Stenlund 
Ida Bergström 
Pernilla Henriksson 
Jan Sjöstedt   
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§ 107 
Diarienr: ÄN-2021/00169 

Ramjusteringar förvaltningsspecifika stödfunktioner 

Beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om en teknisk  
ramjustering för 2022 om 8 457 687 kr från äldrenämnden till individ- och 
familjenämnden för förvaltningsspecifika stödfunktioner inom 
socialtjänsten. 
 
Ärendet justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningscheferna för Stöd- och omsorgsförvaltningen och 
Äldreomsorgsförvaltningen har kommit överens om att socialtjänstens 
gemensamma stödfunktioner, ekonomi, HR, Enheten för stöd och 
utveckling samt Digitaliseringsenheten ska delas upp och bli 
förvaltningsspecifika stödfunktioner från årsskiftet 2021/22. Förändringen 
ger möjlighet att fokusera på respektive förvaltningars uppdrag, behov och 
utmaningar framåt och uppnå högre grad av verksamhetsspecialisering 
med uppdrag koncentrerade mot en förvaltning. Bedömningen är att det 
blir enklare att hålla ihop respektive förvaltning om alla perspektiv är en 
del av respektive organisation/ledningsstruktur. 
 
Utifrån delning av ekonomienheten ska 3 453 344 kr, motsvarande 4,5 
årsarbetare, ramjusteras från individ- och familjenämnden till 
äldrenämnden.  
 
Utifrån delning av HR-enheten ska 5 597 389 kr, motsvarande 7,75 
årsarbetare, ramjusteras från äldrenämnden till individ- och 
familjenämnden. 
 
Utifrån delning av Enheten för stöd och utveckling samt 
Digitaliseringsenheten ska 6 313 642 kr, motsvarande 8,0 årsarbetare samt 
driftsbudget, ramjusteras från äldrenämnden till individ- och 
familjenämnden. 
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Totalt sett ska 3 453 344 kr ramjusteras från individ- och familjenämnden 
till äldrenämnden och 11 911 031 kr ramjusteras från äldrenämnden till 
individ- och familjenämnden. Nettot av dessa två ramjusteringar gör att 
8 457 687 kr ska ramjusteras från äldrenämnden till individ- och 
familjenämnden. 

Beredningsansvariga 
Jan Sjöstedt, tf. ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Anette Sjödin, SLK Ekonomi   
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§ 110 
Diarienr: ÄN-2021/00150 

Översiktsplan Umeå kommun - Fördjupning för 
Täfteå 

Beslut 
Äldrenämnden yttrar sig till övergripande planering enligt nedanstående 
ärendebeskrivning. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning  
Att bo nära naturen är för många är ett aktivt livsval. I Täfteå har många 
bott i sin villa under vuxenlivet med närheten till såväl Sävar som Umeå och 
dess utbud som komplement till sin valda livsmiljö med hav och skog. Den 
naturnära livsmiljön ger tillsammans med den varma ”bykänslan”, ett rikt 
föreningsliv och kyrkans engagemang ett gott sätt att leva enligt 
Täfteåborna. En livsmedelsbutik underlättar inköp av dagligvaror samtidigt 
som den är en mötespunkt för samspråk och samvaro.  
Täfteå består av småhus, den egna villan, och idag finns ingen 
flerbostadsbebyggelse. För att möjliggöra rörlighet på bostadsmarknaden, 
inflyttning och underlätta kvarboende finns behov av 
flerbostadsbebyggelse. 
 
Seniorer som önskar bo kvar i Täfteå behöver ges boendealternativ om 
man vill lämna sin villa/småhus. Med trivsam flerbostadsbebyggelse ges 
seniorer möjlighet till praktiskt boende samtidigt som unga får möjlighet till 
boende i småhus. Flerbostadsbebyggelse skulle även kunna attrahera 
seniorer att flytta till Täfteå om man söker en naturnära livsmiljö.  
Ur ett seniorperspektiv finns behov av att översiktsplanen möjliggör för ett 
praktiskt och självständigt liv. Behov av service eller att med enkelhet 
kunna nå service är av största vikt. Flerbostadsbebyggelsen behöver 
planeras i närhet till service och kollektivtrafik. Man behöver kunna nå 
matbutiken tryggt och säkert med en kort promenad eller cykeltur. Detta 
kan påverka behovet av trygga gång- och cykelvägar. Hållplatsen till 
kollektivtrafiken behöver vara ”utanför dörren”, oavsett om det gäller av- 
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eller påstigning, så man enkelt når vanligt förekommande service som t.ex. 
hälsocentral och apotek som eventuellt inte tillgodoses i Täfteå. En väl 
genomtänkt kollektivtrafik ger förutsättningar för äldre Täfteåbor att tryggt 
bo kvar i sin invanda bomiljö om man så önskar. 
 
För goda levnadsvillkor finns behov av bostäder med hanterbara 
hyresnivåer. Bostadens utformning är av vikt gällande god tillgänglighet, 
särskilt om hjälpmedel av olika slag tillkommer som stöd till självständighet 
och trygghet för senioren. Det är viktigt att bostäder förbereds för 
möjligheten till välfärdstekniska och digitala tjänster.  
 
Kring planering av flerbostadsbebyggelse bör uppmärksammas att ju fler 
inflyttande seniorer i ett flerbostadsområde desto fler brukare kommer att 
på sikt vara i behov av hemtjänst, hemsjukvård, färdtjänst, matdistribution 
mm. Dessa insatser är vanligtvis organiserade med bilburen verksamhet. 
Besök sker vanligtvis många gånger under ett dygn utifrån brukares behov 
av stöd och hjälp i hemmet. Bilburen verksamhet har behov av att enkelt 
kunna parkera och minimera restid för en effektiv verksamhet dvs. behov 
av väl planerad logistik kring bostäder för seniorer. 

Beslutsunderlag  
Översiktsplan Umeå kommun, Fördjupning för Täfteå 

Beredningsansvariga  
Åsa Jernbom, planeringssekreterare  
 
Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering 
Åsa Jernbom, planeringssekreterare 
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