
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-24 

 

Äldrenämnden 

Tid: Torsdagen den 24 september 2020 kl. 8:30-12:10 

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) 
Paulina Granberg (S) 
Bassam Achour (S) 
Lotta Holmberg (M) 
Rebecca Sellstedt (V) 
Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
Lennart Frostesjö (MP), tjg. ers. för Dan-Ove Willman (MP) 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Veronica Kerr (KD), tisdag den 29 september kl. 13 

 

Sekreterare:        §§ 64-73 

 Emil Fridolfsson, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Carin Nilsson (S) 

 

Justerare:      

 Veronica Kerr (KD)  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 

Anslaget har satts upp: 2020-09-30 

Anslaget tas ner: 2020-10-22 

Förvaringsplats: Stadshuset, Norra flygeln våning 4 

 

Underskrift:   
 Emil Fridolfsson, nämndsekreterare
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anna Jonsson (S) 

Bo Johansson (S) 

Anneli Andersson (S) 

Ronny Kassman (S) 

Bernth Olofsson (V) 

Jerker Jansson (V) 

Stina Fahlgren (C) 

Kerstin Pehrsson (KD) 

 

Tjänstepersoner 

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 

Emil Fridolfsson, nämndsekreterare 

Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling 

Ann-Gerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 64-68 

Camilla Söderlund, kommunikatör §§ 64-71 

Emma Lindberg, praktikant §§ 64-71 

Anette Westin, enhetschef Enheten för prevention §§ 64-66 

Anette Jonsson, verksamhetschef Din kommunala hemtjänst §§ 64-66 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef §§ 64-66 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef §§ 64-66 

Susanna Stenlund, verksamhetschef Utredning äldre §§ 64-66 ,73 

Malin Sundbom, verksamhetschef Vård- och omsorgsboende §§ 64-66 ,73 

Björn Hammar, verksamhetschef Hälso- och sjukvård §§ 64-66 

Maria Pontes, personalkonsult §§ 64-66 

Åsa Mattsson, intraprenadchef §§ 64-66 

Petra Henriksson, utvecklingsstrateg § 68 

Anna Wallgren, strateg God och nära vård på Region Västerbotten § 68 

Catharina Persson, samordnande enhetschef § 72 
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§ 64 

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner förslaget till dagordning med tillägg av ett extra 

ärende § 71 ”Unga dementa” och övriga frågor av Veronica Kerr (KD), 

Bernth Olofsson (V), och Rebecca Sellstedt (V). 
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§ 65 

Diarienr: ÄN-2020/00002 

Äldrenämndens delårsrapport januari-augusti 2020 

Beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna äldrenämndens 
rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 2020. 
  
Äldrenämnden godkänner ekonomirapporten. 

Ärendebeskrivning 

Äldrenämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 

2020 beskriver väsentliga händelser i verksamheten, ekonomi – och 

personalperspektiv samt status och prognos i arbetet med 

kommunfullmäktiges mål och uppdrag, och aktiviteter i enlighet med 

nämndens uppdragsplan.   

Beslutsunderlag 

Äldrenämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 

2020 

Ekonomirapport t.o.m. augusti 2020 

Beredningsansvariga 

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef 

Mona Kårebrand-Åberg, personalchef 

Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 66 

Diarienr: ÄN-2020/00002 

Internkontrollrapport januari-augusti 2020 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner nämndens internkontrollrapport för perioden 

januari-augusti 2020.  

 

Äldrenämnden bedömer att den interna kontrollen och styrningen är 

tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 
Äldrenämnden beslutar årligen om en internkontrollplan utifrån viktiga 
kontrollområden och bedömer risker. Planen följs upp vid varje 
delårsredovisning.  

Uppföljningen som förvaltningen redovisar för nämnden gäller för perioden 

januari till och med augusti 2020.   

Beslutsunderlag 

Interkontrollrapport januari-augusti 2020 

Beredningsansvariga 

Ulla Andersson, planeringssekreterare  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator 

Anette Sjödin, controller 
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§ 67 

Återkoppling matabonnemang 
Beslut 

Äldrenämnden godkänner informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Anna Karlander och Susanna Stenlund ger återkoppling till nämnden 

angående en fråga från Marianne Normark (L) om matabonnemang som 

togs upp på äldrenämndens sammanträde 2020-08-27.  
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§ 68 

Information om god och nära vård 
 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Petra Henriksson, utvecklingsstrateg, och Anna Wallgren, strateg God och 

nära vård på Region Västerbotten, informerar om arbetet med god och 

nära vård i Västerbotten och Umeå. De beskriver bland annat att arbetet 

med nära vård består av fyra delar: digitalisering, kompetensförsörjning, 

samverkan och delaktighet, samt folkhälsa. 
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§ 69 

Diarienr: ÄN-2020/00024 

Äldrenämndens delegationsordning 2020-09-24 
Beslut 

Äldrenämnden beslutar att rätten att teckna datadelningssavtal för 

fastställande av ansvar vid gemensamma personuppgiftsbehandlingar 

enligt artikel 26 i EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679), delegeras till 

äldreomsorgsdirektör med rätt att vidaredelegera. 

Ärendebeskrivning 

Personuppgiftsansvarig definieras i artikel 4.7 i Dataskyddsförordningen 

(GDPR) som en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 

eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer 

ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. I Umeå 

kommun innebär detta att det är nämnderna som är ansvariga för den 

personuppgiftsbehandling som sker i dess verksamhet. 

 

Av artikel 26 i GDPR framgår att om två eller fler personuppgiftsansvariga 

gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen ska 

de vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Gemensamt 

personuppgiftsansvariga ska reglera och fastställa sitt respektive ansvar för 

att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning. Ett lämpligt sätt att 

göra detta är att teckna ett så kallat datadelningsavtal som reglerar t.ex. de 

olika aktörerna och deras roller, varför data delas (ändamålet), vilken typ 

av data som ska/får delas, hur de registrerade kan utöva sina rättigheter, 

laglig grund för datadelning, med mera. 

Beslutsunderlag 

Äldrenämndens delegationsordning 2020-09-24 

Beredningsansvariga 

Eric Lindström, dataskyddsombud 

Emil Fridolfsson, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Äldreomsorgsdirektör 

Socialtjänstens personuppgiftskoordinatorer 
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§ 70 

Diarienr: ÄN-2020/00010 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

september 2020 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och 

anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning, samt redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

 

Delegationsbeslut 

Äldreomsorgsdirektör 

Beslut om äldreomsorgsdirektörens vidaredelegation 2020-09-07, dnr: ÄN-

2020/00004-3 

 

Inriktningsbeslut för äldreomsorgslyftet 2020-09-11, dnr: ÄN-2020/00166-1 

 

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut § 120 i ärendet ”Nämndernas 

internkontrolluppföljning för perioden januari”, dnr: ÄN-2020/00002–11 

 

 

Kommunstyrelsen beslut § 121 om anvisning för nämndernas och bolagens 

rapportering till kommunstyrelsen för perioden januari - augusti 2020, dnr: 

ÄN-2020/00002–12 

 

 

Beslut om avslut med kritik från Inspektionen för vård och omsorg i 

tillsynsärende över Hemgården 3.5.1–08324/2020, dnr: ÄN-2020/00077–8 
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Remiss SOU 2020:19 - God och nära vård: En reform för ett hållbart hälso- 

och sjukvårdssystem, dnr: ÄN-2020/00146–1 

 

Yttrande över remiss SOU 2020:19 - God och nära vård: En reform för ett 

hållbart hälso- och sjukvårdssystem, dnr: ÄN-2020/00146–2 

 

Socialstyrelsens handlingsplan, Agera för säker vård – Nationell 

handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024, 

dnr: ÄN-2020/00167-1 

Beredningsansvariga 

Emil Fridolfsson, nämndsekreterare   
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§ 71 

Diarienr: ÄN-2020/00170 

Uppdrag att utreda lokaler för unga dementa 
 

Beslut 

Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna med 

syftet att öppna ett boende för unga dementa. Uppdraget ska genomföras i 

nära dialog med individ- och familjenämnden för att åstadkomma en 

helhetslösning. 

 

Ärendebeskrivning 

Äldrenämndens ordförande föreslår att nämnden ger ett uppdrag till 

förvaltningen gällande särskilt boende för unga dementa. 

 

Beslutet ska skickas till 

Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling 
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§ 72 

Diarienr: ÄN-2020/00139 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i 

tillsynsärende 3.5.1-24001/2020-2 

Beslut 

Äldrenämnden yttrar sig till Inspektionen för vård och omsorg i enlighet 

med yttrande 2020-07-07. 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg har begärt äldrenämndens yttrande 

angående en anmälan med klagomål gällande vården av enskild på 

Tomtebo vård- och omsorgsboende. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-07-07 

Beredningsansvariga 

Catharina Persson, enhetschef med samordnande funktion 

Beslutet ska skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg. 
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§ 73 

Övriga frågor 
Veronica Kerr (KD) ställer en fråga om hur det går med höstens LOV-

upphandlingar. Anna Karlander, chef enheten för stöd och utveckling, 

svarar att arbetet fortlöper enligt plan och att nya ansökningar har kommit 

in. Nya avtal träder i kraft 1/11. 

 

Bernth Olofsson (V) ställer en fråga om brukarna på kommunens 

servicehus får information om framtida boende när servicehusen stängs 

ned. Malin Sundbom, verksamhetschef Vård- och omsorgsboende svarar 

att förvaltningen återkommer till nämnden när det finns någon ny 

information att presentera kring detta. 

 

Rebecca Sellstedt (V) ställer en fråga om det finns en schablontid på mellan 

5–15 minuter för tillsyn hos brukare i den kommunala hemtjänsten. 

Susanna Stenlund, verksamhetschef Utredning äldre, svarar att det kan se 

olika ut. Det finns brukare där behovet är en kort tillsyn och andra där 

behovet är större. Det beror också på vilka insatser brukaren har i övrigt. 
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