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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ronny Kassman (S) 

Jennifer Kungsman (S) 

Bernth Olofsson (V) 

Stina Fahlgren (C) 

Käte Alrutz (L) 

Mariam Salem (MP) 

Ewa Jonsson (KD) 

 

Tjänstemän 

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 

Nils Enwald, kanslichef 

Camilla Söderlund kommunikatör 

Cecilia Sandqvist, kommunikatör 

Jan Sjöstedt, tf. ekonomichef §§ 81-84 

Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling §§ 83-84, 86-91 

Charlotta Lindqvist Barsk, verksamhetschef §§ 86-91 
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§ 81 

Godkännande av dagordning 
 

Ronny Kassman (S) väcker en övrig fråga om tillgången på demensplatser i 

Holmsund/Obbola.  

 

Tillägg i dagordningen med punkt § 82 Val av justeringsperson. 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner förslaget till dagordning. 
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§ 82 

Val av justeringsperson 

Beslut 

Åsa Bäckström (V) väljs till justeringsperson för sammanträdet. 

Ärendebeskrivning 

Då ordförande Carin Nilsson (S) inte deltar på sammanträdet behöver en ny 

justeringsperson utses. 
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§ 83 
Diarienr: ÄN-2021/00003 

Ekonomirapport t o m september 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner ekonomirapporten t o m september. 

Ärendebeskrivning 

Äldrenämndens resultat för perioden (+39,9 mnkr) förklaras av hemtjänst 

(+29,6 mnkr), gemensamma kostnader (+7,5 mnkr), betalningsansvar (+2,9 

mnkr), öppen verksamhet ej bistånd (+1,5 mnkr), vård- och 

omsorgsboende inklusive korttidsboende (+0,8 mnkr) samt hälso- och 

sjukvård (-2,5 mnkr). Äldrenämndens nettokostnader (821,0 mnkr) har ökat 

med 2,6 % (20,6 mnkr) i jämförelse med 2020. För att ha en budget i balans 

kunde nettokostnaderna öka med 7,6 % (60,5 mnkr) vilket innebär för 

nämnden en positiv budgetavvikelse på +39,9 mnkr. Att nettokostnaderna 

inte ökat mer mellan åren beror i huvudsak på hemtjänsten där antalet 

timmar minskat med 4,6 % och antalet personer minskat med 4,0 % i 

jämförelse med 2020.  

 

Till och med augusti var det 48,8 mnkr bokfört som merkostnader till följd 

av pandemin. Av detta var 13,6 mnkr på grund av inköp av 

skyddsutrustning och användande av bemanningsföretag samt 35,2 mnkr 

på grund av ökade personalkostnader. Ökade personalkostnader handlar 

som tidigare om överanställningar för att säkra bemanningen.  

 

Kostnaderna för sjuklöner har däremot minskat med ca 1,7 mnkr i 

jämförelse med samma period 2020. För perioden januari-september 

erhöll nämnden 5,7 mnkr i statsbidrag för sjuklönekostnaderna. September 

var sista månaden det beviljas bidrag för sjuklönekostnaderna. 

 

Nämnden har också erhållit intäkter avseende äldreomsorgssatsningen och 

äldreomsorgslyftet. Vad gäller äldreomsorgssatsningen är det bokfört 26,0 

mnkr på verksamheterna av det totala beloppet på 41,4 mnkr.  
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Satsningen är bokförd utifrån den plan som nämnden tidigare beslutat om 

och arbete pågår med att verkställa framtagna aktiviteter vilket innebär att 

motsvarande kostnad inte uppstått ännu.  

 

Vad gäller äldreomsorgslyftet är det bokfört ca 4,1 mnkr av det totala 

beloppet på 35,1 mnkr till och med september. Hanteringen är annorlunda 

mot äldreomsorgssatsningen då endast kostnader som motsvarar de 

uppsatta villkoren ersätts. Ej förbrukade medel inom äldreomsorgslyftet 

innebär en återbetalnings-skyldighet.   

 

Gemensamma kostnader 

Överskottet på gemensamma kostnader (+7,5 mnkr) beror i huvudsak på 

budget för oförutsedda kostnader. Kostnaden för politisk verksamhet 

uppvisar för perioden ett överskott på 0,8 mnkr.  

 

Hemtjänst 

Resultatet för hemtjänsten (+29,6 mnkr) beror på att antalet beviljade 

timmar varit 87 % under perioden januari-september vilket motsvarar 

ungefär 30,8 mnkr lägre kostnader. Vid jämförelse med samma period 

2020 har antalet timmar minskat med ungefär 4,6 %. Vid ett genomsnittligt 

timpris så motsvarar det en kostnadsminskning mellan åren med ungefär 

9,5 mnkr.  

 

Även om timmarna totalt sett minskat mellan åren så har det under de 

senaste månaderna skett en förändring och sedan april har timmarna 

börjat öka i jämförelse med samma period 2020. Ökningen började i april 

och har hållit i sig även under månaderna maj-september. Till och med april 

var antalet beviljade timmar 85 % men efter de senaste månadernas 

ökning har antalet beviljade timmar ökat till 87 %. 

 

Antalet ansökningar har börjat öka även om det främst gällt till särskilt 

boende men kan vara ett trendbrott från den tidigare utvecklingen. 

Minskningen av hemtjänsttimmarna som varit sedan 2019 är säkerligen en 

effekt av pandemin då personer har varit orolig för smittspridning och 

därför tidigare valt att avsäga sig, minska eller inte söka om stöd och hjälp i 

hemmet. Minskningen kan också bero på den avgiftshöjning som skedde 

under 2020 samt arbetet med uppföljning och översyn av schabloner.  
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Hur mycket som beror på vad går däremot inte att svara på då det skulle 

kräva en uppföljning på individnivå samt sia om hur inflödet skulle sett ut 

om det till exempel inte varit en pandemi. Hur inflödet och behoven 

fortsättningsvis kommer att se ut är därför mycket osäkert och risk för en 

eventuell vårdskuld bedöms finnas.  

 

Vård- och omsorgsboende samt korttidsboende 

Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende har ett överskott på 

+0,8 mnkr efter september. Verksamheten har haft merkostnader kopplat 

till överanställningar för att säkra bemanningen och inköp av 

skyddsutrustning motsvarande 30,1 mnkr. Verksamheten har också erhållit 

13,7 mnkr i intäkter för dessa merkostnader vilket innebär att ca 16,4 mnkr 

påverkas verksamhetens ekonomi med.  

 

Till och med september har verksamheten också erhållit 9,0 mnkr från den 

så kallade äldreomsorgssatsningen. 

 

Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvård i hemmet har ett överskott på 1,1 mnkr efter 

september. Överskottet beror till stor del på att verksamheten fått 3,0 

mnkr av äldreomsorgssatsningen. Annars är det som tidigare ett stort 

behov av verksamheten och antalet hembesök har varit många fler än vad 

budget medger (115 %). I jämförelse med samma period 2020 är antalet 

personer i stort sett detsamma medan antalet hembesök ökat med 13,0 %. 

Ett sätt att möta behovet har varit att införa medicingivare. Till och med 

september är det 112 medicingivare införda och kostnaderna beräknas ha 

kunnat minskas med ungefär 5,4 mnkr på grund av det. Merkostnader på 

grund av pandemin bedöms vara ca 1,0 mnkr till och med September.  

 

Hälso- och sjukvård i särskilt boende har ett underskott på -3,5 mnkr vilket i 

huvudsak beror på högre personalkostnader än budget och att 

verksamheten haft höga kostnader under sommaren för köp av 

bemanningsföretag på grund av rekryteringssvårigheter. Ungefär 2,6 mnkr 

av verksamhetens underskott beror på pandemin och ungefär 2,3 mnkr har 

verksamheten fått i intäkt för äldreomsorgssatsningen.  
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Betalningsansvar 

Antalet dygn med betalningsansvar var fyra i september och antalet dygn 

för hela perioden har varit 50. I budget finns 328 dygn vilket innebär att 

resultatet blir +2,9 mnkr. Mellan 2020 och 2021 har antalet dygn minskat 

ytterligare något och under samma period 2020 var det 116 dygn, en 

minskning mellan åren med 66 dygn och som motsvarar ca 0,6 mnkr lägre 

kostnader.  

Öppen verksamhet ej bistånd 

Verksamheten har ett överskott på +1,5 mnkr till och med september vilket 

beror på att träffpunkterna varit stängda med anledning av pandemin samt 

färre ansökningar om avlösarservice och anhörigvård.  

 

Årsprognos 

Årsprognosen är beräknad till +39,0 mnkr med anledning av fortsatt lågt 

antal beviljade timmar hemtjänst i relation till budget samt lägre kostnader 

på grund av pandemin inom vård- och omsorgsboende. I övrigt är det 

fortsatt svårt att bedöma prognos med anledning av pandemin och läget 

kring smittspridning och prognosen baseras som tidigare på bland annat 

överanställningar, inköp av skyddsutrustning, minskat inflöde till 

verksamheterna, tillfälligt nedstängda verksamheter, lågt antal dygn med 

betalningsansvar, erhållna ersättningar kopplat till pandemin samt 

ytterligare statsbidrag. Vi räknar dock med att verksamheten sakta 

kommer återhämta sig de kvarvarande månaderna. Vilket kommer 

medföra ökade kostnader. 

Äldrenämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden beslutat att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport t o m september 2021 

Beredningsansvariga 

Jan Sjöstedt, tf. ekonomichef 
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§ 84 

Diarienr: ÄN-2021/00001 

Information om internkontrollplan 2022 

Beslut 

Äldrenämnden fastställer identifierade risker och riskvärderingar inklusive 

förslaget till justering av riskerna inom kontrollområdet Patientsäkerhet. 

Ärendebeskrivning 

Äldrenämnden ska årligen, i november, fastställa en internkontrollplan för 

det kommande året. Intern kontroll ska ses som en del av verksamhets- 

och ekonomistyrningen och hjälpa till att styra verksamheten genom 

kontroll av de faktorer som kan hindra verksamheterna att leva upp till 

verksamhetskrav och/eller nå sina mål.  

 

Äldrenämnden fastställde, 2021-05-06, kontrollområden för år 2022. Vid 

dagens sammanträde presenteras de risker och riskvärderingar som 

verksamheten identifierat inom de olika kontrollområdena.  

 

Internkontrollplanen fastställs i sin helhet i november.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Carin Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Arbetsutskottet gör medskick kring identifierade risker, riskvärdering samt 

förslag på åtgärder inför fortsatt beredning av ärendet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att  

bifalla tjänsteskrivelsen. 
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Äldrenämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Åsa Bäckström (V) yrkar att båda riskerna i kontrollområdet 

Patientsäkerhet, brister i dokumentation samt brister i delegering, värderas 

till riskvärde 12, med sannolikhet 4 och konsekvens 3. 

 

Veronica Kerr (KD), Kuno Morén (S), Marianne Normark (L), Lotta Holmberg 

(M), Åke Gustafsson (C), Lennart Frostesjö (MP), Rebecca Sellstedt (V,) 

samt Anneli Andersson (S) yrkar bifall till Åsa Bäckströms (V) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att  

bifalla tjänsteskrivelsen med Åsa Bäckströms (V) förslag till justering av 

riskerna inom kontrollområdet Patientsäkerhet. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2022 – Risker och riskvärdering  

Beredningsansvariga 

Ulla Andersson, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Enheten för stöd och utveckling  
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§ 86 
Diarienr: ÄN-2021/00116 

Yttrande över motion 22/2021 - Inför ett etiskt råd 

samt utbildning för omsorgspersonal om våld i nära 

relationer 

Beslut 

Äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2021-06-23 och föreslår 

att kommunfullmäktige bifaller motionens första att-sats och att 

kommunfullmäktige avslår motionens andra att-sats. 

 

Reservationer 

Veronica Kerr (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande vad gäller 

motionens andra att-sats. 

Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna yrkar i en motion till kommunfullmäktige att 

äldrenämnden och individ- och familjenämnden ges i uppdrag att utbilda 

hemtjänstpersonal och övrig vård och omsorgspersonal om våld i nära 

relation samt ge personalen verktyg för att kunna tolka signaler på våld 

samt hur de bör agera därefter. Vidare yrkas att det inrättas ett etiskt råd 

dit medarbetare i Umeå kommun kan vända sig för vägledning vid etiskt 

komplicerade frågor som rör deras yrkesutövning och profession.  

Förvaltningen föreslår att äldrenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 

2021-06-23. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Carin Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Yrkanden 

Carin Nilsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionens första att-sats besvarad och att motionens andra att-sats avslås. 
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Veronica Kerr (KD) och Lotta Holmberg yrkar bifall till motionens båda att-

satser. 

Åsa Bäckström yrkar bifall till motionens första att-sats och avslag till 

motionens andra att-sats. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer att motionens första att-sats ska anses besvarad mot att 

den ska bifallas. Ordförande finner att motionens första att-sats ska 

bifallas.  

Ordförande ställer att motionens andra att-sats ska avslås mot att den ska 

bifallas. Ordförande finner att motionens andra att-sats ska avslås. 

Ordförande finner därmed att arbetsutskottet beslutat att yttra sig i 

enlighet med yttrande 2021-06-23 och föreslå kommunfullmäktige att 

bifalla motionens första att-sats och att avslå motionens andra att-sats. 

 

Reservationer 

Veronica Kerr (KD) och Lotta Holmberg (M) reserverar sig till förmån för 

eget yrkande vad gäller motionens andra att-sats. 

Äldrenämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Kuno Morén (S), Marianne Normark (L), Åsa Bäckström (V), Rebecca 

Sellstedt (V), Åke Gustafsson (C), Lotta Holmberg (M), Lennart Frostesjö 

(MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut att bifalla motionens 

första att-sats och avslå motionens andra att-sats. 

 

Veronica Kerr (KD) yrkar bifall till motionens andra att-sats. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer att motionens andra att-sats ska avslås mot att den ska 

bifallas. Ordförande finner att motionens andra att-sats ska avslås. 

Ordförande finner därmed att nämnden beslutat att yttra sig i enlighet 

med yttrande 2021-06-23 och föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

motionens första att-sats och att avslå motionens andra att-sats. 
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Reservationer 

Veronica Kerr (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande vad gäller 

motionens andra att-sats med följande motivering: 

”Pågående pandemi har belyst de etiska frågorna vare sig det varit 

besöksförbud, ovaccinerad personal eller palliativ vård. Det är därför 

beklagligt att yttrandet är så motsägelsefullt när det slår fast vid att de 

flesta är vaccinerade, att kommunen inte kan fråga om personalen är 

vaccinerad samtidigt som det slår fast vid att kommunen kan se till att 

ingen med hemtjänst får besök av ovaccinerad personal.  

 

Kristdemokraterna menar att ett etiskt råd bör tillsättas för kommunen 

som helhet för stöd i komplicerade frågor vilket kan ge tydlighet i beslut 

och ställningstaganden. Samtidigt blir det också tydligare vart man kan 

vända sig och inte som det står i yttrandet själv avgöra om det är till 

personalfunktion eller kommunjurist. Etik tillhör omsorgens 

kärnverksamhet och med tanke på den kompetensbrist som råder inom 

äldreomsorgen kommer behovet av vägledning definitivt att öka i frågor 

som ännu inte ställts.” 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2021-06-23  

Motion 22/2021 

Beredningsansvariga 

Moa Olsson, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen   
  



Sida 14 av 21 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Äldrenämnden 2021-10-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 87 
Diarienr: ÄN-2021/00144 

Vision för äldreomsorgen 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att visionen för Umeå kommuns äldreomsorg ska 

vara ”Tillsammans för ett bättre liv – livet ut”.  

Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag på vision för 

äldreomsorgen. Visionen är ett komplement till Umeå kommuns 

övergripande vision om att bli 200 000 invånare år 2050 som är fastställd 

av kommunfullmäktige.  

 

Äldreomsorgen behöver utvecklas i takt med samhället. Vi är friskare och 

lever längre än tidigare. Vi vet också att andelen äldre ökar markant under 

de närmaste åren och att de har högre förväntningar på både vård och 

omsorg. Teknikutvecklingen går samtidigt oerhört fort och skapar nya 

möjligheter för både den enskilde och för äldreomsorgen.   

 

Tillsammans - All vård och omsorg skapas tillsammans med den enskilde. 

Tillsammans med andra verksamheter, samarbetspartners och 

civilsamhället kan vi ge den bästa vården och omsorgen. 

 

Ett bättre liv - Vården och omsorgen ska alltid sträva efter ett självständigt 

och bättre liv för den enskilde. Varje insats gör skillnad.  

 

I det egna hemmet - Vi erbjuder nya former av flexibla tjänster inom 

äldreomsorgen med den enskildes behov i fokus. Ett tryggt boende där 

teknik är en naturlig del av vardagen. 

 

Förvaltningens förslag på vision för Umeå kommuns äldreomsorg är 

”Tillsammans för ett bättre liv – livet ut”.  
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Förslaget har arbetats fram på äldreomsorgens ledardag under våren 2021 

samt varit ute på remiss till ledningsgrupper, verksamhetschefer, 

enhetschefer, medarbetare, pensionärsorganisationer samt samverkats 

med fackliga företrädare under augusti-september 2021. Visionen är en del 

av att utveckla äldreomsorgens aktiverande styrning utifrån 

kommunfullmäktiges beslut om ny styrmodell i Umeå kommun. Visionen 

ska kompletteras med ett arbete kring strategier och mål för 

äldreomsorgen och äldrenämnden under senare delen av hösten 2021 och 

våren 2022. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Arbetsutskottet enas om att förslaget går vidare till nämnden utan eget 

yttrande från arbetsutskottet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutat att ärendet går vidare till 

nämnden utan eget yttrande från arbetsutskottet. 

Äldrenämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD), Kuno Morén (S), Åke Gustafsson (C) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden beslutat att bifalla förvaltningens förslag 

till beslut. 

Beredningsansvariga 

Linda Burén, processledare 

Camilla Söderlund, kommunikatör 

Camilla Jägerving Isaksson, processledare 

Anna Karlander, chef Enhetens för stöd och utveckling 

Nils Enwald, kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige (för kännedom)   
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§ 88 
Diarienr: ÄN-2020/00086 

Digitala sammanträden hösten 2021 

Förslag till beslut 

Äldrenämndens och arbetsutskottets sammanträden samt 

presidieberedningarna är fortsatt digitala till och med den 15 januari 2022. 

 

Äldrenämndens sammanträden är stängda för allmänheten tillsvidare. 

 

Reservationer 

Marianne Normark (L) och Lotta Holmberg (M) reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 

Äldrenämnden beslutade 2020-03-26 § 22 att nämndens sammanträden 

ska vara stängda för allmänheten tillsvidare. Nämnden föreslås besluta om 

fortsatt digitala sammanträden samt att sammanträdena ska vara fortsatt 

stängda för allmänheten.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Carin Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att  

bifalla tjänsteskrivelsen. 

Äldrenämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD), Kuno Morén (S), Åke Gustafsson (C), Rebecca Sellstedt 

(V), Anneli Andersson (S), Åsa Bäckström (V) och Lennart Frostesjö (MP) 

yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

 

Marianne Normark (L) och Lotta Holmberg (M) yrkar avslag till 

förvaltningens förslag till beslut. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag till beslut 

och finner att nämnden beslutat att bifalla tjänsteskrivelsen. 

 

Reservationer 

Marianne Normark (L) och Lotta Holmberg (M) reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämndens ledamöter och ersättare 

Ledningsgrupp äldreomsorg 
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§ 89 
Diarienr: ÄN-2021/00011 

Äldreomsorgsdirektören informerar 
 

Äldreomsorgsdirektör Pernilla Henriksson informerar om det aktuella läget 

av smittade brukare och personal inom äldreomsorgen samt vilka åtgärder 

som är vidtagna för att begränsa smittspridningen. En åtgärd som vidtagits 

i samråd med regionens Vårdhygien är att återuppta allmän screening två 

gånger i veckan för personal inom särskilt boende. Förvaltningen har även 

återinfört en striktare användning av munskydd hos personal, även i ej 

brukarnära arbete, anhöriga uppmanas att använda munskydd vid besök 

på äldreboenden, vaccination erbjuds på arbetstid för ovaccinerade 

medarbetare och möjlighet ges även vid samband med att brukarna får sin 

tredje dos. En handlingsplan för brister vid efterlevnad hos personal vad 

gäller användande av skyddsutrustning och basala hygienrutiner, har tagits 

fram där konsekvenserna har förtydligats om inte efterlevnaden följs. 

Rutinen för smittspårning under helg har även förtydligats. Vaccinering av 

dos 3 på äldreboenden pågår för fullt och beräknas klar till veckan. 

Skyddskommittémöten med fackliga företrädare har återinförts varannan 

vecka på övergripande nivå inom äldreomsorgen. Tillfällig förflyttning av 

ovaccinerad personal utreds tillsammans med Skellefteå kommun och i 

samråd med Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt tillsammans med 

fackliga organisationer.  

 

Äldreomsorgsdirektör Pernilla Henriksson informerar även om att det 

utifrån sommarperioden har framkommit att det finns kompetensbrister 

hos omsorgspersonal inom framför allt vård- och omsorgsboende. En 

genomlysning för att få en helhetsbild både utifrån SoL- och HSL-

perspektiven pågår och därefter kommer prioriterade aktiviteter och 

åtgärder att tas fram. 
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§ 90 
Diarienr: ÄN-2021/00010 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

oktober 

Beslut  

Äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och 

anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av ärenden beslutade med stöd av nämndens fastställda 

delegationsordning samt redovisning av anmälningsärenden. 

Delegationsbeslut 

Äldrenämndens ordförande 

Fördelning av medel till ideella föreningar för att bryta social isolering hos 

äldre 2021-10-05 (dnr: ÄN-2021/00033-3) 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Protokoll från Länssamverkansgruppen 2021-09-17  

(dnr: ÄN-2021/00107-10) 

 

Protokoll från Umeå kommuns pensionärsråd 2021-09-17  

(dnr: ÄN-2021/00019-7) 

 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-09-27 §207 Avsägelse: 

Ersättare i äldrenämnden samt val av ny ersättare i äldrenämnden  

(dnr: KS-2021/00888) 

 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-09-27 §208 Avsägelse: 

Ledamot i äldrenämnden och ersättare i äldrenämndens arbetsutskott 

(dnr: KS-2021/00890) 
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Protokollsutdrag från kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

2021-09-21 §287 Rekommendation: Politiska möten efter 28 september 

(dnr: KS-2021/00867) 

 

Överenskommelse Umeå kommun – Region Västerbotten om lokal 
samverkansstruktur avseende vård och omsorg (dnr: ÄN-2021/00151-1)
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§ 91 

Övriga frågor 
 

Ronny Kassman (S) väcker en övrig fråga om tillgången på demensplatser i 

Holmsund/Obbola. Äldreomsorgsdirektör Pernilla Henriksson svarar att 

Utredning äldre inte har sett någon platsbrist eller ovanligt lång väntetid på 

äldreboendena i Holmsund/Obbola. 
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