
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-09-22 

 

Äldrenämnden 

Tid: Torsdagen den 22 september 2022 kl. 08:30 

Plats: Esplanaden, Länken, Stadshuset 

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

Bernth Olofsson (V), tjg. ers. för Åsa Bäckström (V) 
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), tisdagen 27 september kl. 13.00 

  

 

Sekreterare:        §§ 80–88 

 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: 2022-09-22 

Anslaget har satts upp: 2022-09-28 

Anslaget tas ner: 2022-10-21 

Förvaringsplats: Skolgatan 31 A, Stadshuset  

Underskrift:   
 Rosa Norberg, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 

Fredrik Valham (S) 
Ronny Kassman (S) 

Stina Fahlgren (C) 
Käte Alrutz (L) 
Mariam Salem (MP) 

Ewa Jonsson (KD) 
 

Tjänstepersoner 

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 

Nils Enwald, stabschef 

Anna Karlander, stabschef 

Rosa Norberg, nämndsekreterare 

Ellen Forsberg, kommunikatör §§ 81–87 

Ida Bergström, enhetschef § 80 

Carina Nylander, ekonomichef § 81 

Katarina Häggström, HR-chef § 81 

Emil Forsberg, digitaliseringschef § 82 

Susanna Stenlund, verksamhetschef Utredning äldre § 83 

Björn Hammar, verksamhetschef Hälso- och sjukvård § 86 

Ingela Lundström, biträdande verksamhetschef Hälso- och sjukvård § 86 

Helena Forss Johansson, sjuksköterska § 86 

Ulla Andersson, planeringssekreterare §§ 81–87 

Maria Nilsson, enhetschef Sjöjungfrun §§ 81–87 

Lydia Granbacke, enhetschef Holmsunds äldreboende §§ 81–87 

Pontus Wessén, enhetschef Holmsund äldreboende §§ 81–87 
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§ 80 

Redovisning av domar 
 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ida Bergström, enhetschef, redovisar meddelade domar för äldrenämnden. 
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§ 81 

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner förslaget till dagordning 

 

Marianne Normark (L) och Rebecca Sellstedt (V) anmäler en övrig fråga om 

arbetet med förändrat heltidsmått för nattarbetande omsorgspersonal på 

vård- och omsorgboende.  

 

Marianne Normark (L) anmäler en efterfrågan av återkoppling om 

servicegraden i äldreomsorgens verksamheter.  

 

Rebecca Sellstedt (V) anmäler en övrig fråga om avvikelser i 

äldreomsorgens verksamheter gällande när anhöriga upplever att planer 

och beslut för brukare inte efterlevs. 

 

Lotta Holmberg (M) anmäler en övrig fråga om kvalitetssäkringen av 

biståndshandläggarnas utredning och beslut av insatser för äldre.  
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§ 82 
Diarienr: ÄN-2022/00002 

Äldrenämndens rapport till kommunstyrelsen för 

perioden januari-augusti 2022 

Beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna nämndens 

verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti 2022. 

 

Äldrenämnden godkänner ekonomirapporten. 

 

Äldrenämnden godkänner internkontrollrapporten för perioden januari-

augusti 2022 och bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 

Ärendebeskrivning 
Äldrenämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 

2022 beskriver verksamhetens genomförda aktiviteter samt måluppfyllelse 

i enlighet med nämndens uppdragsplan och kommunfullmäktiges mål till 

nämnd. 

 

Den ekonomiska uppföljningen visar nämndens resultat för perioden 

januari-augusti 2022. 

 

Äldrenämnden beslutar årligen om en internkontrollplan. Uppföljningen 

som förvaltningen redovisar för nämnden gäller för perioden januari - 

augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Äldrenämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 

2022 

Ekonomirapport t o m augusti 

Internkontrollrapport januari-augusti 2022 

Beredningsansvariga 
Carina Nylander, ekonomichef 
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Katarina Häggström, HR-chef 

Anna Karlander, stabschef 

Nils Enwald, stabschef 

Ulla Andersson, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 83 
Diarienr: ÄN-2022/00127 

Ansökan utvecklingsanslag och digitaliseringsreserv 

2023 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner ansökan om medel från utvecklingsanslag och 

digitaliseringsreserv. 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2020 finansierar kommunstyrelsen medel till utvecklingsinitiativ och 

projekt som bidrar till kommunens verksamheter och som med stöd av 

digitalisering och digital transformation, stärker utvecklingsförmågan och 

över tid sänker kommunens driftkostnader.  

 

Följande kriterier kommer att beaktas inför beslut om att bevilja eller avslå 

ansökan om medel ur utvecklingsanslaget. Initiativet: 

• bidrar till program/inriktningsmål 
• skapar förutsättningar för att klara kompetensförsörjningen, bidrar 

till bättre  

• arbetsmiljö och/eller medborgarnytta 
• utforskar nya sätt att leverera välfärdstjänster genom 

innovationsinitiativ och piloter 
• skapar nettonytta – investera för att sänka driftskostnader 
• bedrivs i samarbete/partnerskap med universitet, offentliga aktörer 

eller det lokala  

• och regionala näringslivet 
• medfinansieras av ansvarig nämnd 
• uppväxling av projektets budget via externa finansieringskällor 

 

Inom äldreomsorgen pågår ett fler tal initiativ och projekt inom området 

digitalisering. Äldreomsorgens digitaliseringsenhet föreslår att 

äldrenämnden ansöker om medel för följande projekt: 

• Ökad digitalisering i socialtjänsten - Införande av processtöd och 
planeringsverktyg 

• Införande av nyckelfri låshantering i hemtjänsten 
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Beslutsunderlag 
• Ansökan för ökad digitalisering av socialtjänsten (processtöd och 

planeringsverktyg) 
• Ansökan för införande av nyckelfri låshantering i hemtjänsten 

Beredningsansvariga 
Emil Forsberg, digitaliseringschef 

Beslutet ska skickas till 
Emil Forsberg 

Kommunstyrelsen 
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§ 84 
Diarienr: ÄN-2022/00023 

Statistikrapporter ej verkställda beslut SoL 2022 – 

kvartal 2 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner statistikrapporten över verkställda beslut enligt 

SoL. 

 

Äldrenämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. 

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.” 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport SoL 2022-06-30 

Beredningsansvariga 
Rosa Norberg, nämndsekreterare 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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§ 85 
Diarienr: ÄN-2022/00012 

Sammanträdestider 2023 

Beslut 
Äldrenämnden sammanträder följande datum och tider under 2023: 

 

Arbetsutskott 
Tid: 08:30-11:30 
Digitala möten 

 

 

Nämndsammanträde 
Tid: 08:30-12:00 
Lokal: Esplanaden 

12 januari 26 januari 

9 februari 23 februari 

9 mars 23 mars 

6 april 27 april 

11 maj 25 maj 

8 juni 24 augusti 

7 september 21 september 

5 oktober 19 oktober 

2 november 16 november 

30 november 14 december 

 

• Studiebesök i juni 

 

Beredningsansvariga 

Rosa Norberg, nämndsekreterare 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Äldrenämndens ledamöter och ersättare 

Berörda tjänstepersoner 

Inspektionen för vård och omsorg, för kännedom 
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§ 86 
Diarienr: ÄN-2022/00010 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

september 

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 
Anmälan av personuppgiftsincident – Anmälan till 

integritetsskyddsmyndigheten, dnr: ÄN-2022/00162–1 

 

Budget, uppdragsplan och internkontrollplan 2023 - Beslut och anvisning 

för nämndernas och bolagens verksamhetsplanering inför 2023, dnr: ÄN-

2022/00001–9 

Beredningsansvariga 
Rosa Norberg, nämndsekreterare 

 

   

 

 

  



Sida 15 av 16 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Äldrenämnden 2022-09-22 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 87 
Diarienr: ÄN-2022/00011 

Information till äldrenämnden 2022 - Information 

om satsning på sjuksköterskor för en patientsäkrad 

vård 

Beslut 
Äldrenämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 
Björn Hammar, verksamhetschef Hälso- och sjukvård, Ingela Lundström, 

biträdande verksamhetschef Hälso- och sjukvård och Helena Forss 

Johansson, sjuksköterska Äldreomsorgens rekryteringscentrum informerar 

äldrenämnden om satsning på sjuksköterskor för en patientsäkrad vård. 

 

Äldrenämnden delges information om hur grunduppdraget och hur den 

nuvarande arbetssituationen ser ut för sjuksköterskor på Umeå kommun.  

 

Äldrenämnden delges även information om att 10 sjuksköterskor kommer 

att tillsvidareanställas för att öka patientsäkerheten. Andra insatser för att 

öka patientsäkerheten är införandet av ett introduktionsprogram för nya 

sjuksköterskor och erbjudande om extrajobb för den som studerar till 

sjuksköterska.  

 

Beredningsansvariga 
Björn Hammar, verksamhetschef Hälso- och sjukvård 

Ingela Lundström, biträdande verksamhetschef Hälso- och sjukvård 

Rebecca Andersson, enhetschef Äldreomsorgens rekryteringscentrum 

Helena Forss Johansson, sjuksköterska Äldreomsorgens 

rekryteringscentrum 
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§ 88 

Övriga frågor 
 

Marianne Normark (L) och Rebecca Sellstedt (V) ställer en övrig fråga om 

arbetet med förändrat heltidsmått för nattarbetande omsorgspersonal på 

vård- och omsorgboende. Nils Enwald, stabschef, svarar att äldrenämnden 

kommer att få mer information om detta på äldrenämndens strategidag 

den 13 oktober. 

 

Marianne Normark (L) efterfrågar en återkoppling om servicegraden i 

äldreomsorgens verksamheter. Nils Enwald, stabschef, svarar att 

äldrenämnden kommer att få återkoppling om servicegraden i samband 

med äldrenämndens strategidag den 13 oktober.  

 

Rebecca Sellstedt (C) ställer en övrig fråga om avvikelser i äldreomsorgens 

verksamheter angående när anhöriga upplever att planer och beslut för 

brukare inte efterföljs. Anna Karlander, stabschef, svarar att 

äldreomsorgens verksamheter har rutiner för klagomålshantering. 

Anhöriga kan även vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för 

klagomål. 

 

Lotta Holmberg (M) ställer en övrig fråga om kvalitetssäkringen av 

biståndshandläggarnas utredning och beslut av insatser för äldre. Pernilla 

Henriksson, äldreomsorgsdirektör, svarar att nämnden kommer att få mer 

information om detta längre fram. 

 

 


