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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Bo Johansson (S) 
Ronny Kassman (S) 
Stina Fahlgren (C) 
Käte Alrutz (L) 
Kerstin Pehrsson (KD) 
 
Tjänstepersoner 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 
Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling 
Emil Fridolfsson, nämndsekreterare 
Camilla Söderlund, kommunikatör  
Ann-Gerd Töyrä, medicinsk ansvarig sjuksköterska  
Susanna Stenlund, verksamhetschef Utredning äldre § 101 
Camilla Nilsson, utredare § 102 
Catharina Persson, samordnande enhetschef § 103  
Mona Kårebrand Åberg, personalchef §§ 103-105 
Per Forsberg, utbildningssamordnare §§ 103-104 
Mona Morin, personalstrateg §§ 103-104 
Malin Sundbom, verksamhetschef Vård- och omsorgsboende § 105 
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§ 100 

Godkännande av dagordning 
Carin Nilsson (S) vill lägga till ett extra ärende § 109 ”Uppdrag om att 
utreda införandet av hotellås” 
 
Lennart Frostesjö (MP), Kuno Morén (S) och Åsa Bäckström (V) anmäler 
varsin övrig fråga. 
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§ 101 
Diarienr: ÄN-2020/00023 

Statistikrapporter ej verkställda beslut  
SoL 2020-09-30 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner statistikrapporten över ej verkställda beslut 
enligt SoL. 

Äldrenämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

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.” 

 
I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som 
kan anges till Inspektionen för vård och omsorg är resursbrist, att den 
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enskilde har tackat nej till erbjudande eller något annat skäl. Resursbrist 
innebär att det antingen saknas exempelvis lämplig bostad eller att lämplig 
personal/uppdragstagare saknas. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport SoL 2020-09-30 

Beredningsansvariga 
Emil Fridolfsson, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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§ 102 
Diarienr: ÄN-2020/00174 

Svar på remiss - Medborgarlöften 2021–2022 

Beslut 
Äldrenämnden ställer sig positiv till förslaget om medborgarlöfte 2021–
2022. Det borttagna medborgarlöftet om att bidra till ökad kunskap hos 
medarbetare inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och 
motverka våld i nära relationer och hedersvåld är fortfarande något som 
äldrenämnden anser ska vara kvar. 
 
Äldrenämnden beslutar att föreslå att UmeBrå gör följande tillägg i sitt 
förslag på justerade medborgarlöften 2021-2022: 
      Att medborgarlöftet: ’att verka för att öka medvetenheten hos våra 
medborgare gällande våld i nära relationer’ ska kompletteras med orden 
”och hedersvåld” efter ordet relationer 
 
Veronica Kerr (KD) och Marianne Normark (L) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande 

Ärendebeskrivning 
Medborgarlöftena syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete genom att polisen och kommunen bygger 
förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med 
lokalsamhällets aktörer. Umeå kommun har i samverkan med polisen 
arbetat fram medborgarlöftena. 

Äldrenämndens arbetsordning 
Yrkanden 
Veronica Kerr (KD) yrkar: ”Att medborgarlöftet: att verka för att öka 
medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer ska 
kompletteras med och hedersvåld efter ordet relationer.” (Veronica Kerrs 
yrkande 1) 
 
Veronica Kerr (KD) yrkar: ”Att under rubriken ökad trygghet lägga till löftet: 
Polis och kommun ska genomföra minst en gemensam riktad aktivitet i 
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syfte att minska risken för att äldre utsätts för brott samt för att öka den 
upplevda tryggheten.” (Veronica Kerrs yrkande 2) 
 
Liberalerna yrkar: ”Att polisen lovar att vidtaga åtgärder mot telefon- och 
nätbedrägerier hos äldre.”  
 
Vänsterpartiet yrkar på att byta ut texten ”anser vara viktigt” till ”anser ska 
vara kvar” i tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
 
Åke Gustafsson (C), Lotta Holmberg (M) och Marianne Normark (L) yrkar 
bifall till Veronica Kerrs yrkande 1 och 2 
 
Åke Gustafsson (C), Lotta Holmberg (M) och Veronica Kerr (KD) yrkar bifall 
till Liberalernas yrkande 
 
Carin Nilsson (S) och Åsa Bäckström (V) yrkar bifall till Kerrs yrkande 1,  
och avslag på Kerrs yrkande 2  
 
Carin Nilsson (S) yrkar avslag på Liberalernas yrkande och yrkar bifall till 
Vänsterpartiets yrkande 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att äldrenämnden har bifallit Veronica Kerrs yrkande 1 
om att revidera tjänsteskrivelsen med tillägg av texten ”och hedersvåld” 
 
Ordförande finner att äldrenämnden har bifallit Vänsterpartiets yrkande 
om att ändra texten tjänsteskrivelsens förslag till beslut från ”anser vara 
viktigt” till ”anser ska vara kvar”. 
 
Med anledning av revideringarna ovan ställer ordförande den reviderade 
texten i tjänsteskrivelsen mot Veronica Kerrs yrkande 2. 
 
Ordförande finner att äldrenämnden bifaller den reviderade 
tjänsteskrivelsen och avslår yrkandet. 
 
Ordförande ställer den reviderade tjänsteskrivelsen mot Liberalernas 
yrkande 
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Ordförande finner att äldrenämnden bifaller den reviderade 
tjänsteskrivelsen och avslår yrkandet. 
 
 
 
Reservation 
Veronica Kerr (KD) och Marianne Normark (L) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande 
 
Veronica Kerr (KD) lämnar en skriftlig reservation: 

”Antalet brott mot äldre i Umeå kommun och i hela Sverige 
har ökat avsevärt de senaste åren. Under pandemin har fler 
blivit medvetna om att äldre som grupp är mer utsatta för 
lurendrejeri och stölder. Både av för dem okända personer 
eller av personer som utgett sig för att komma från hemtjänst 
eller myndighet. Detta bör uppmärksammas mer och vi vill se 
ett ytterligare medborgarlöfte under rubriken ökad trygghet 
riktad mot just äldre. Det handlar inte om att säga åt Polisen 
vad de ska göra utan vi berättar vad vi vill att de ska göra. 
Med tanke på att inget av de föreslagna medborgalöftena 
riktar sig mot brott mot äldre framgår det än tydligare att 
äldrefrågorna saknar representation i UmeBrå vilket vi 
beklagar.” 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarlöfte 2021–2022 
Bildspel – förslag medborgarlöften Umebrå styrgrupp 

Beredningsansvariga 
Camilla Nilsson, utredare 

Beslutet ska skickas till 
UmeBrå 
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§ 103 
Diarienr: ÄN-2020/00183 

Utbildningsplan för äldrenämnden 2021 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner utbildningsplanen för nämndens verksamheter 
för 2021, med två tillägg: 
 

- Ordet ”språkutveckling” i utbildningsplanen byts ut mot ordet 
”språkutbildning” 

 
- HBTQ-kunskap ska ingå i basutbildningen i äldreomsorgen 

 
Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
I äldrenämndens uppdragsplan 2021 framgår att en utbildningsplan ska 
ligga till grund för planeringen av kompetensutveckling i verksamheterna. 
Syftet är att ge ökade kunskaper, nya förhållningssätt, professionellt 
bemötande och en generellt ökad kunskap för att uppnå hög kvalitet i det 
stöd som ges och möta de behov som finns. 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Åsa Bäckström (V) yrkar: 

- Att i utbildningsplanen utöka antalet studietimmar på betald 
arbetstid från 8 till 20 timmar per vecka vid studier till 
undersköterska eller likvärdigt. 

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

outlook-data-detector://4/
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Äldrenämndens arbetsordning 
Yrkanden 
Käte Alrutz (L) yrkar att ordet språkutveckling i utbildningsplanen byts ut 
mot ”språkutbildning” 
 
Vänsterpartiet yrkar: ”Att i utbildningsplanen utökas antalet studietimmar 
på betald arbetstid från 8 till 20 timmar per vecka vid studier 
till undersköterska eller likvärdigt.” 
 
Åsa Bäckström (V) yrkar att HBTQ-kunskaper ska ingå i basutbildningen i 
äldreomsorgen 
 
Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) yrkar bifall till Käte Alrutz 
yrkande 
 
Carin Nilsson (S) yrkar avslag på Vänsterpartiets yrkande 
 
Veronica Kerr (KD), Marianne Normark (L) och Carin Nilsson (S) yrkar bifall 
till Åsa Bäckströms yrkande 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Vänsterpartiets 
yrkande 
 
Ordförande finner att äldrenämnden bifaller arbetsutskottets förslag till 
beslut 
 
Ordförande finner att äldrenämnden bifaller Käte Alrutz (L) yrkande 
 
Ordförande finner att äldrenämnden bifaller Åsa Bäckströms (V) yrkande  
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Reservation 
Vänsterpartiet inkommer med en skriftlig reservation: 
”Stor brist på undersköterskor råder och enligt beräkningar så kommer en 
majoritet av personalen att redan inom fem år att vara outbildade. Detta 
kommer att innebära att ett allt större ansvar och en högre belastning 
läggs på den utbildade personalen, t ex vid delegering av läkemedel. 
Vänsterpartiet yrkar att i utbildningsplanen för äldrenämnden, utökas 
antalet studietimmar på betald arbetstid från 8 till 20 timmar per vecka vid 
studier till undersköterska eller likvärdigt.” 
 
Protokollsanteckningar: 
Åsa Bäckström (V) lämnar en protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet anser att medel för att täcka eventuella 
kostnadsökningar relaterat till ett ökat antal studietimmar på 
betald arbetstid vid studier till undersköterska eller 
vårdbiträde som inte finansieras av statliga bidrag ska sökas 
från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.” 

 
 
Carin Nilsson (S) lämnar en protokollsanteckning: 

”Ang V:s yrkande om utbildningsplanen och att det skulle vara 
20 timmar betalt och ej 8 timmar som ligger i 
utbildningsplanen. 
 
Eftersom V inte ville precisera vars kostnaderna skulle tas, så 
innebär det att deras yrkande ska finnas inom den ramen som 
är satt och det i sin tur innebär att färre personer får ta del av 
detta i utbildningsplanen.” 

 

Beslutsunderlag 
Utbildningsplan för äldrenämnden 2021 

Beredningsansvariga 
Per Forsberg, utbildningssamordnare 

Beslutet ska skickas till 
Socialtjänstens personalenhet 
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§ 104 
Diarienr: ÄN-2019/00338  

Uppföljning av kompetensförsörjningsplanen 2020 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner uppföljningen 

Ärendebeskrivning 
Per Forsberg, utbildningssamordnare, redogör för hur förvaltningen 
arbetar med Kompetensförsörjningsplan vård och omsorg 2020–2022, som 
äldrenämnden beslutade om 2019-11-21 § 77. 
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§ 105 
Diarienr: ÄN-2020/00011 

Äldreomsorgsdirektören informerar 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner informationen 

Ärendebeskrivning 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör, och Malin Sundbom, 
verksamhetschef Vård- och omsorgsboenden, informerar om läget i 
äldreomsorgen och aktuella händelser.  
 
Pernilla Henriksson redogör för äldreomsorgens ledningsgrupps möten och 
hur man samverkar internt i kommunen och externt med olika aktörer, 
exempelvis Region Västerbotten. Planering pågår med Region Västerbotten 
inför vaccination mot covid-19, med en preliminär start i slutet av januari. 
Smittläget är fortsatt allvarligt. Enhetschefer i särskilda boenden är i 
beredskap en dag/helg för att kunna hantera eventuell smittspårning. 
 
Malin Sundbom informerar om planerad upprepad egenprovtagning av 
medarbetare i vård- och omsorgsboenden. I samband med renoveringen av 
boendet Eriksdal i Holmsund stängdes korttidsplatserna där. När 
renoveringen är klar ersätts Eriksdals korttidsplatser med platser på 
Holmsunds vård- och omsorgsboende.  
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§ 106 
Diarienr: ÄN-2020/00003 

Ekonomirapport t.o.m. november 2020 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner ekonomirapporten 

Ärendebeskrivning 
 
Sammanfattning 
Äldrenämndens resultat för perioden (+53,5 mnkr) förklaras av hemtjänst 
(+23,5 mnkr), gemensamma kostnader (+14,8 mnkr), vård- och 
omsorgsboende inklusive korttidsboende (+12,9 mnkr), betalningsansvar 
(+8,0 mnkr), öppen verksamhet ej bistånd (+0,9 mnkr) samt hälso- och 
sjukvård (-6,5 mnkr).  
 
Äldrenämndens nettokostnader (970,7 mnkr) har ökat med 0,4 % (4,4 
mnkr) i jämförelse med 2019. För att ha en budget i balans kunde 
nettokostnaderna öka med 6,0 % (57,9 mnkr) vilket innebär för nämnden 
en positiv budgetavvikelse på +53,5 mnkr. Att nettokostnaderna inte ökat 
mer mellan 2019 och 2020 beror mycket på pandemin där alla 
verksamheter påverkats på ett eller annat sätt. Både vad gäller minskade 
kostnader och ökade intäkter. Det handlar till exempel om färre 
ansökningar till hemtjänst och vård- och omsorgsboende, att personer valt 
att avsluta eller pausa sina pågående insatser inom hemtjänst, att 
verksamheter varit tillfälligt nedstängda eller inte gått för full drift under 
året och att nämnden erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader under 
perioden april-november med ca 12,4 mnkr. Under samma period har det 
varit ca 2,6 mnkr mer i sjuklönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter i 
jämförelse med januari-mars. Vilket innebär att det ger en positiv påverkan 
på nettokostnaderna med 9,8 mnkr för hela nämnden och främst inom 
vård- och omsorgsboende. Nämndens nettokostnadsutveckling påverkas 
också positivt av den avgiftshöjning som genomfördes från maj månad. 
 
Till och med november var det 50,2 mnkr bokfört som merkostnader till 
följd av pandemin på hela nämnden. Av detta var ca 21,5 mnkr på grund av 
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inköp av skyddsutrustning samt 28,7 mnkr på grund av ökade 
personalkostnader. Ökade personalkostnader handlar främst om 
överanställningar för att säkra bemanningen. Under augusti genomfördes 
den första återsökningen till Socialstyrelsen för merkostnader på grund av 
pandemin. Återsökningen motsvarade ca 21,0 mnkr och i november kom 
beslutet som innebar att 91,4 % av återsökt belopp beviljades dvs 19,2 
mnkr. Under november lämnades den andra återsökningen till 
Socialstyrelsen in på 19,8 mnkr och där beslut om ersättning väntas komma 
i februari 2021. 
 
Gemensamma kostnader 
Äldrenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på +14,8 mnkr. 
Främsta anledningen till överskottet är att intäkten från Socialstyrelsen 
avseende merkostnader på grund av pandemin på 19,2 mnkr bokfördes på 
gemensamma kostnader under november. I övrigt beror överskottet som 
tidigare på nämndens budget för oförutsedda kostnader och på uppstart av 
verksamheter. Under gemensamma kostnader belastas även nämndens 
andel av kostnaderna för den centrala hanteringen av inköp av 
skyddsutrustning, lagerhållning, distribution med mera och under 
november var det en kraftig ökning av dessa kostnader. 
 
Hemtjänst 
Resultatet för hemtjänsten är ett överskott på 23,5 mnkr och det beror på 
att antalet beviljade timmar för perioden har varit 90 % av budget och där 
beviljade timmar har minskat succesivt under året. En anledning till det är 
det förändrade arbetssättet med uppföljning men även på grund av 
pandemin där antalet ansökningar minskat mot föregående år och att 
personer valt att avsluta eller pausa sina pågående insatser. Det har också 
varit ett fåtal personer som önskat att minska sina insatser med anledning 
av avgiftshöjningen. Vid jämförelse med samma period 2019 har antalet 
timmar minskat med ungefär 9,8 %. Vid ett genomsnittligt timpris så 
motsvarar det en kostnadsminskning mellan åren med nästan 25 mnkr.  
 
Under perioden april-november har verksamheten också erhållit statlig 
ersättning för sjuklönekostnader med ca 2,2 mnkr. Årsprognosen för 
hemtjänsten är förbättrad från +20,0 mnkr till +24,0 mnkr med anledning 
av det fortsatt lägre antalet timmar men samtidigt tar prognosen hänsyn 
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till förväntade ökade kostnader för skyddsutrustning och bemanning under 
december. 
 
Vård- och omsorgsboende samt korttidsboende 
Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende har ett överskott på 
+12,9 mnkr efter november. Bidragande orsaker till den positiva 
budgetavvikelsen är bland annat att arbetet med bemanningsplanering 
inom boende gett resultat under året, att korttidsboendeplatser 
omdisponerats och använts till covid-enhet samt ökade intäkter med 
anledning av avgiftshöjningen. 
 
Överskottet beror också på att verksamheten har fått statlig ersättning för 
sjuklönekostnaderna för april-november med 9,0 mnkr och som bidrar till 
överskottet med 6,5 mnkr. Det beror också på att uppstart av Umeå Norra 
korttidscentrum skedde under oktober medan budget för uppstart fanns 
redan från september. Det ger ett överskott till och med november på 4,4 
mnkr. Årsprognosen för vård- och omsorgsboende inklusive 
korttidsboende är försämrad från +13,0 mnkr till +12,0 mnkr med samma 
anledning som för hemtjänsten utifrån förväntade ökade kostnader för 
både skyddsutrustning och personal på grund av smittläget. 
 
Hälso- och sjukvård 
Det totala resultatet för all hälso- och sjukvård är till och med november -
6,5 mnkr. Hälso- och sjukvård i hemmet har ett överskott på +0,8 mnkr 
efter november. Antalet hembesök ökade mycket under 2019 och den 
utvecklingen har hållit i sig även under 2020. I jämförelse med samma 
period 2019 har antalet hembesök ökat med 10,6 %. Ett sätt att möta det 
ökade behovet har varit att införa medicingivare. Till och med november är 
det 110 medicingivare införda och kostnaderna beräknas ha kunnat 
minskas med ungefär 6,0 mnkr på grund av det. Överskottet beror också på 
att verksamheten har fått statlig ersättning för sjuklönekostnaderna för 
april-november med 0,4 mnkr samt på grund av avgiftshöjningen från och 
med maj. 
 
Hälso- och sjukvård i särskilt boende har ett underskott på -7,3 mnkr vilket 
främst beror på högre personal-kostnader än budget. Ett antal åtgärder 
som avser bemanningsplanering och förändrat arbetssätt har tagits fram av 
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verksamheten för att dämpa kostnadsutvecklingen under hösten men då 
smittläget förändrats mycket den senaste tiden har åtgärderna inte kunnat 
genomföras fullt ut som planerat. Verksamheten har också fått statlig 
ersättning för sjuklönekostnader med 0,9 mnkr.  
 
Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten förväntas kostnaderna öka 
ytterligare utifrån ökningen av antalet smittade. Bland annat handlar 
kostnadsökningarna om utökning av covid-teamet, utökning av bemanning 
samt chefsberedskap. Årsprognosen försämras därför från -6,5 mnkr till -
8,0 mnkr. 
 
Betalningsansvar 
Inom betalningsansvar är det ett överskott på +8,0 mnkr till och med 
november. Det beror på att antalet faktiska dygn varit lägre än antalet 
möjliga dygn enligt budget. Antalet dygn med betalningsansvar var 4,5 i 
november och antalet dygn för hela perioden har varit 77,5. I budget finns 
739 dygn.  
 
I jämförelse med samma period 2019 var antalet dygn med 
betalningsansvar 484. En minskning mellan åren med 406,5 dygn och 
ungefär 3,3 mnkr lägre kostnader. Alla fakturor från 2019, som varit under 
bestridande, är nu hanterade i resultatet. Årsprognosen är oförändrad.  
 
Öppen verksamhet ej bistånd 
Inom verksamheten finns det ett överskott på +0,9 mnkr till och med 
november. Det beror på att träffpunkten varit stängd under perioden med 
anledning av pandemin samt färre ärenden för anhörig-konsulenterna. 
Årsprognosen är som tidigare på +1,0 mnkr.  
 
Årsprognos 
Årsprognosen för 2020, +50,0 mnkr, är justerad för hemtjänst, hälso- och 
sjukvård, vård- och omsorgsboende och gemensamma kostnader med 
anledning av förväntade ökade kostnader för både personal och 
skyddsutrustning utifrån läget med pandemin. Prognosen beror sedan 
tidigare på fortsatt lågt antal dygn med betalningsansvar och fortsatt låga 
antal timmar inom hemtjänst, att verksamheter varit tillfälligt nedstängda 
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eller inte gått för full drift under året, sjuklönebidrag samt på 
återsökningen till Socialstyrelsen för merkostnader på grund av Covid-19.  

Beredningsansvariga 
Madelaine Salomonsson, Ekonomichef 
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§ 107 
Diarienr: ÄN-2020/00010 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 
december 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och 
anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 
delegationsordning, samt redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 
 
Anmälningsärenden 
Beslut om avslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende om 
vårdskada (Lex Maria) 3.1.1-47690/2020-2, dnr. ÄN-2020/00169-7 
 
Beslut om avslut från Inspektionen för vård och omsorg angående lex 
Sarah-anmälan 3.1.2-46705/2020-2, dnr. ÄN-2020/00148-6 
 
Statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja 
verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av 
covid-19, beslut med bifall från Socialstyrelsen, dnr. ÄN-2020/00131-9 
 
Rapport: Umeås stadsdelar – så står det till! Dnr: ÄN-2020/00184-1 och -2 
 
Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om 
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020, 
dnr. ÄN-2020/00171-4 
 
Beredningsansvarig 
Emil Fridolfsson, nämndsekreterare  
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§ 108 
Diarienr: ÄN-2020/00011 

Övriga frågor 
Åsa Bäckström (V) har en övrig fråga om hur förvaltningen har tagit emot 
betänkandet från regeringens corona-kommission. Pernilla Henriksson, 
äldreomsorgsdirektör, svarar att kommissionen uppmärksammar brister i 
äldreomsorgen som har påtalats av chefer och yrkesverksamma i hela 
landet i många år.  
 
Lennart Frostesjö (MP) har en övrig fråga om hur förvaltningen arbetar för 
att förebygga att bedragare går hem till brukare i hemtjänsten. Pernilla 
Henriksson svarar att hemtjänstpersonal har legitimation som ska visas vid 
besök hos brukare. Samma krav gäller för kommunala och privata utförare. 
 
Kuno Morén (S), önskar att nämnden i början av nästa år utvärderar sitt 
arbete och sina arbetsformer.  
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§ 109 
Diarienr: ÄN-2020/00194  

Uppdrag om att utreda införandet av hotellås 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att använda pengar från investeringsbudgeten till att införa så 
kallade hotellås, det vill säga elektroniska lägenhetslås, i äldreomsorgen. 

Ärendebeskrivning 
Årets investeringsbudget innebar att bland annat det planerade införandet 
av så kallade hotellås, det vill säga elektroniska lägenhetslås, fick skjutas 
upp till framtiden. Äldrenämnden vill prioritera arbetet och ger därför ett 
uppdrag till förvaltningen. 
 
Beslutet skickas till 
Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling 
Linda Burén, processledare 
Madelaine Salomonsson, ekonomichef 
Malin Sundbom, verksamhetschef vård- och omsorgsboenden 


	Äldrenämnden
	BEVIS
	Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag
	Ej tjänstgörande ersättare
	Tjänstepersoner
	§ 100

	Torsdagen den 17 december 2020 kl. 08:30-11:
	Tid:
	Esplanaden, Stadshuset och Digitalt möte
	Plats:
	Beslutande:
	Övriga deltagare:
	Utses att justera:
	Godkännande av dagordning
	§ 101

	Statistikrapporter ej verkställda beslut
	SoL 2020-09-30
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beredningsansvariga
	Beslutet ska skickas till

	§ 102

	Svar på remiss - Medborgarlöften 2021–2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Äldrenämndens arbetsordning
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Reservation

	Beslutsunderlag
	Beredningsansvariga
	Beslutet ska skickas till

	§ 103

	Utbildningsplan för äldrenämnden 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Arbetsutskottets beslutsordning
	Yrkanden
	Propositionsordning

	Äldrenämndens arbetsordning
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Reservation
	Protokollsanteckningar:

	Beslutsunderlag
	Beredningsansvariga
	Beslutet ska skickas till

	§ 104

	Uppföljning av kompetensförsörjningsplanen 2020
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	§ 105

	Äldreomsorgsdirektören informerar
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	§ 106

	Ekonomirapport t.o.m. november 2020
	Beslut
	Äldrenämnden godkänner ekonomirapporten
	Ärendebeskrivning
	Beredningsansvariga
	§ 107

	Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden december
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Anmälningsärenden
	Beslut om avslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende om vårdskada (Lex Maria) 3.1.1-47690/2020-2, dnr. ÄN-2020/00169-7
	Beredningsansvarig

	§ 108

	Övriga frågor
	§ 109

	Uppdrag om att utreda införandet av hotellås
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutet skickas till



