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Äldrenämnden 

Tid: Torsdagen den 29 april 2021 kl. 10:00-12:10 

Plats: Esplanaden, Länken, Stadshuset och digitalt möte 

Beslutande: Carin Nilsson (S), ordförande 
Kerstin Pehrsson (KD) tjänstgörande ersättare för Veronica 
Kerr (KD) 
Åsa Bäckström (V), 2:e vice ordförande 
Kuno Morén (S) 
Bassam Achour (S) 
Anna Jonsson (S) 
Lotta Holmberg (M) 
Rebecca Sellstedt (V) 
Åke Gustafsson (C) § 42-43 
Stina Fahlgren (C) tjänstgörande ersättare för Åke Gustafsson 
(C) § 43-51 
Marianne Normark (L) 
Lennart Frostesjö (MP) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Åsa Bäckström (V), måndag 3/5 kl. 13:00 
  

 
Sekreterare:        §§ 42-51 
 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: 2021-04-29 
 
Anslaget har satts upp: 2021-05-04 
 
Anslaget tas ner: 2021-05-26 
 
Förvaringsplats: Skolgatan 31 A, Stadshuset 
 
Underskrift:   

 Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Bo Johansson (S) 
Anneli Andersson (S) 
Ronny Kassman (S) 
Jennifer Kungsman (S) 
Elmer Eriksson (M) 
Bernth Olofsson (V) 
Jerker Jansson (V) 
Stina Fahlgren (C) § 42 
 
Tjänstepersoner 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 
Nils Enwald, kanslichef 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
Madelaine Salomonsson, ekonomichef § 43 
Camilla Nilsson, utredare § 44 
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§ 42 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner förslag till dagordning 
  



Sida 5 av 23 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Äldrenämnden 2021-04-29 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 43 
Diarienr: ÄN-2021/00003 

Ekonomirapport t.o.m. mars 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner ekonomirapporten 

Ärendebeskrivning 
Sammanfattning 
Äldrenämndens resultat för perioden (+7,1 mnkr) förklaras av hemtjänst 
(+10,2 mnkr), gemensamma kostnader (+1,9 mnkr), betalningsansvar (+0,9 
mnkr), öppen verksamhet ej bistånd (+0,3 mnkr), hälso- och sjukvård (-1,5 
mnkr) samt vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende (-4,7 
mnkr). Äldrenämndens nettokostnader (277,3 mnkr) har ökat med 3,8 % 
(10,1 mnkr) i jämförelse med 2020. För att ha en budget i balans kunde 
nettokostnaderna öka med 6,4 % (17,2 mnkr) vilket innebär för nämnden 
en positiv budgetavvikelse på +7,1 mnkr. Att nettokostnaderna inte ökat 
mer mellan åren beror i huvudsak på hemtjänsten där antalet timmar 
minskat med 13,0 % och antalet personer minskat med 6,2 % mellan åren. 
 
Till och med mars var det ca 24,7 mnkr bokfört som merkostnader till följd 
av pandemin. Av detta var 5,4 mnkr på grund av inköp av skyddsutrustning 
och användande av bemanningsföretag samt 19,3 mnkr på grund av ökade 
personalkostnader. Ökade personalkostnader handlar som tidigare om 
överanställningar för att säkra bemanningen. Kostnaderna för sjuklöner har 
ökat med ca 1,0 mnkr i jämförelse med samma period 2020. Om ökningen 
endast beror på pandemin går däremot inte att säkerställa. Nämnden har 
också erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader under januari-mars med 
3,2 mnkr och 9,5 mnkr i intäkter för merkostnader kopplat till Covid som 
utbetalats under 2021 men som återsökts för 2020. Det innebär att till och 
med mars påverkas nämndens ekonomi negativt med ca 13,0 mnkr med 
anledning av pandemin. 
 
Förutom ersättning kopplat till pandemin har nämnden också erhållit 
intäkter avseende äldreomsorgs-satsningen och äldreomsorgslyftet. Vad 
gäller äldreomsorgssatsningen är det bokfört nästan 10,0 mnkr på 
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verksamheterna av det totala beloppet på 41,4 mnkr. 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 helt uppstått ännu.  
 
Vad gäller äldreomsorgslyftet är det bokfört ca 1,4 mnkr av det totala 
beloppet på 35,1 mnkr. Hanteringen är annorlunda mot 
äldreomsorgssatsningen då endast kostnader som motsvarar de uppsatta 
villkoren ersätts. Ej förbrukade medel inom äldreomsorgslyftet innebär en 
återbetalningsskyldighet.   
 
Gemensamma kostnader 
Överskottet på gemensamma kostnader (+1,9 mnkr) beror i huvudsak på 
budget för oförutsedda kostnader. Mellan februari och mars minskade 
överskottet mycket på gemensamma kostnader vilket beror på att intäkten 
för äldreomsorgssatsningen bokades om till respektive verksamhet. 
 
Hemtjänst 
Resultatet för hemtjänsten (+10,2 mnkr) beror på att antalet beviljade 
timmar varit 84 % under årets första månader vilket motsvarar ungefär 
11,3 mnkr lägre kostnader. Vid jämförelse med samma period 2020 har 
antalet timmar minskat med ungefär 13,0 %. Vid ett genomsnittligt timpris 
så motsvarar det en kostnadsminskning mellan åren med ungefär 8,5 mnkr. 
Mellan februari och mars förbättrades avvikelsen mycket vilket berodde på 
den bokförda äldreomsorgssatsningen.  
 
Minskningen av timmar är säkerligen en kombination av pandemin, den 
under förra året genomförda avgiftshöjningen och arbetet med uppföljning 
och översyn av schabloner. 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. Det 
har däremot varit tydligt att pandemin har en påverkan på antalet timmar 
då personer varit orolig för smittspridning och därför valt att avsäga sig, 
minska eller inte söka om stöd och hjälp i hemmet. Hur inflödet kommer 
att se ut om och när omständigheterna förändras är mycket osäkert och 
risk för en eventuell vårdskuld bedöms finnas.   
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Vård- och omsorgsboende samt korttidsboende 
Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende har ett underskott på -
4,7 mnkr efter mars och förbättringen mellan februari och mars berodde 
mycket på att verksamhetens andel av äldreomsorgs-satsningen bokfördes 
i mars.  
 
Underskottet beror i huvudsak på merkostnader på grund av pandemin (-
9,9 mnkr). Dessa merkostnader beror på överanställningar för att säkra 
bemanningen och driftskostnader i form av skyddsutrustning. Om det inte 
var för dessa merkostnader skulle verksamhetsområdet i stället ha ett 
mindre överskott. 
 
Hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvård i hemmet har ett underskott på -0,1 mnkr efter mars. 
Hela underskottet beror på högre personalkostnader och tjänsteköp av 
bemanningsföretag på grund av pandemin (-0,4 mnkr). Till och med mars 
fanns det 112 medicingivare i verksamheten och kostnaderna beräknas ha 
kunnat minskas med ungefär 1,9 mnkr på grund av det. Ungefär 0,9 mnkr 
har verksamheten fått i intäkt för äldreomsorgssatsningen. 
 
Hälso- och sjukvård i särskilt boende har ett underskott på -1,4 mnkr vilket i 
huvudsak beror på högre personalkostnader än budget. Detta med 
anledning av pandemin och behovet av att säkra bemanningen. Ungefär 
1,1 mnkr av totala underskottet beror på pandemin. Ungefär 1,4 mnkr har 
verksamheten fått i intäkt för äldreomsorgssatsningen. 
 
Betalningsansvar 
Antalet dygn med betalningsansvar var åtta i mars och antalet dygn för 
hela perioden var 18. I budget finns 121 dygn vilket innebär att resultatet 
blir +0,9 mnkr. Mellan 2020 och 2021 har antalet dygn minskat något och 
under samma period 2020 var det 46 dygn, en minskning som motsvarar ca 
0,2 mnkr lägre kostnader. 
 
Öppen verksamhet ej bistånd 
Verksamheten har ett överskott på +0,3 mnkr till och med mars vilket beror 
på att träffpunkterna varit stängda med anledning av pandemin samt färre 
ansökningar om avlösarservice och anhörigvård.  
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Årsprognos 
Årsprognosen för 2021 är fortsatt svår att beräkna utifrån att alla 
verksamheter påverkas på ett eller annat sätt utav den pågående 
pandemin. I nuläget finns heller ingen information om vilken eventuell 
statlig ersättning som kommer att utgå till kommunerna för 
merkostnaderna under 2021. Årsprognosen är beräknad till +9,0 mnkr. 
Prognosen baseras på fortsatt lågt antal dygn med betalningsansvar, 
minskat inflöde till verksamheterna, att verksamheter är tillfälligt 
nedstängda, sjuklönebidrag samt på merkostnader på grund av Covid-19.  

Beslutsunderlag 
Ekonomirapport mars 2021 

Beredningsansvariga 
Madelaine Salomonsson, Ekonomichef 
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§ 44 
Diarienr: ÄN-2021/00056 

Kollektivtrafikprogram för Umeå kommun 

Beslut 
Äldrenämnden yttrar sig till Gator och parker i enlighet med yttrande 2021-
02-08 med följande tillägg till yttrandet: 
 

1. Att kollektivtrafikprogrammet ska möjliggöra att personal som 
arbetar i kommundelarna skall kunna använda kollektiva färdmedel 
till och från kommundelarna på obekväm arbetstid, det vill säga 
kvällar och helger i samband med arbetspassens slut. 

 
2. Att kollektivtrafikprogrammet ska ha samma busshållplatsstandard i 

hela kommunen, för att äldre och personer med funktionshinder 
ska kunna nyttja kommunala färdmedel oberoende av väderlek 

 
3. Att äldrenämnden bifogar följande synpunkt till nämndens 

remissvar på Kollektivtrafikprogrammet:  
”I kollektivtrafikprogrammet utpekas gruppen trafikresenärer 
med funktionsnedsättning som kostnadsdrivande och på så 
sätt ansvariga för en viss del av kollektivtrafikens kostnad. 
Den här gruppen utpekas även ha särkrav som består i att 
komma ombord på och att kunna vistas på bussen under 
resan, självklarheter för de utan funktionsnedsättning. Att 
beskriva kollektivtrafikresenärer med funktionsnedsättning på 
detta sätt stämmer inte överens med lika rättigheter och 
tillgänglighet då det gäller kollektivtrafiken.  

 
Äldrenämnden ser särskilt allvarligt på denna syn då den inte 
stöder allas rätt till lika behandling och lika värde.” 
 

4. Att det i kollektivtrafikprogrammet ska framgå att personer med 
färdtjänsttillstånd eller parkeringskort åker gratis på kommunens 
bussar. 
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5. Att busschaufförer får utbildning i bemötande och kunskap om 
funktionsnedsattas behov av stöd vid resande i kollektivtrafiken. 

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

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun har tagit fram ett förslag till ett kollektivtrafikprogram. 
Detta program beskriver hur Umeå kommun ska planera och arbeta för att 
kollektivtrafiken ska kunna möta befolkningstillväxten, utgöra en större 
andel av det totala resandet samt göra vardagen enklare för alla resenärer. 
 
Äldrenämnden har getts möjlighet att lämna in synpunkter på detta 
program till gator och parker. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2021-02-08 
Kollektivtrafikprogram – Remissversion – januari 2021 
Kollektivtrafikprogram – Nulägesbeskrivning 

Beredningsansvariga 
Camilla Nilsson, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Gator och parker 
 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S), Kuno Morén (S), Anna Jonsson (S) och Bassam Achour (S) 
yrkar: 

1. Att kollektivtrafikprogrammet skall möjliggöra att personal som 
arbetar i kommundelarna skall kunna använda kollektiva 
färdmedel till och från kommundelarna på obekväm arbetstid, 
det vill säga kvällar och helger i samband med arbetspassens 
slut. 
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2. Att kollektivtrafikprogrammet skall ha samma 
busshållplatsstandard i hela kommunen, för att äldre och 
personer med funktionshinder ska kunna nyttja kommunala 
färdmedel oberoende av väderlek 

 
Åsa Bäckström (V) yrkar bifall till Nilsson (S) med fleras yrkande 1 och 2. 
 
Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) yrkar: 
 

1. Att Äldrenämnden bifogar följande synpunkt till Äldrenämndens 
remissvar på Kollektivtrafikprogrammet:  

”I kollektivtrafikprogrammet utpekas gruppen trafikresenärer 
med funktionsnedsättning som kostnadsdrivande och på så 
sätt ansvariga för en viss del av kollektivtrafikens kostnad. 
Den här gruppen utpekas även ha särkrav som består i att 
komma ombord på och att kunna vistas på bussen under 
resan, självklarheter för de utan funktionsnedsättning. Att 
beskriva kollektivtrafikresenärer med funktionsnedsättning på 
detta sätt stämmer inte överens med lika rättigheter och 
tillgänglighet då det gäller kollektivtrafiken.  

 
Äldrenämnden ser särskilt allvarligt på denna syn då den inte 
stöder allas rätt till lika behandling och lika värde.” 

  
2. Att Äldrenämnden bifogar till Äldrenämndens remissvar på 

Kollektivtrafikprogrammet att Kollektivtrafikprogrammet utarbetas i 
samråd med Funktionsrätt Umeå eller annan 
Funktionsrättsorganisation. 

  
3. Att Äldrenämnden bifogar till Äldrenämndens remissvar på 

Kollektivtrafikprogrammet att Umeå kommuns Program för 
tillgänglighet bör tas i beaktande och inarbetas i 
Kollektivtrafikprogrammet.  

  
4. Att Äldrenämnden bifogar till Äldrenämndens remissvar på 

Kollektivtrafikprogrammet att: 
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• Rabatterat pris för seniorer och rörelsehindrade ger ökat 
resande 

• Stomlinjenät och lokallinjer bör dras så att strategiska 
målpunkter för seniorer och rörelsehindrade kan nås 

• Vid planering av nya bostadsområden måste kollektivtrafik 
planeras in 

• Tidtabellerna ska vara satta så att seniorer och rörelsehindrade 
inte behöver känna stress vid på och avstigning  

• Gångavstånd från bostad till busshållplats bör vara anpassade 
för äldre och rörelsehindrade  

• Bänkar vid hållplatser och andra ställen måste vara anpassade 
för seniorer och rörelsehindrade  

• Det bör finnas mer än en plats för funktionshindrade på bussen 
• Att flexibla stopp mellan hållplatser för nattbuss införs och 

utvecklas för att säkra tryggheten hos passagerare nattetid. 
• Att Umeå kommun inför frekventare turer kvälls- och nattetid i 

busstrafiken. 
 
Lotta Holmberg (M) yrkar: 

- Att det i kollektivtrafikprogrammet ska framgå att personer med 
färdtjänsttillstånd eller parkeringskort åker gratis på kommunens 
bussar. 

 
Kerstin Pehrsson (KD) yrkar: 

- att busschaufförer får utbildning i bemötande och kunskap om 
funktionsnedsattas behov av stöd vid resande i kollektivtrafiken. 

 
Carin Nilsson (S), Lennart Frostesjö (MP), Marianne Normark (L) och Lotta 
Holmberg (M) yrkar bifall till Bäckströms (V) och Sellstedts (V) yrkande 1. 
 
Kuno Morén (S) yrkar avslag på Bäckströms (V) och Sellstedts (V) yrkande 
2-4 
 
Åsa Bäckström (V), Marianne Normark (L) och Lennart Frostesjö (MP) yrkar 
bifall till Nilssons (S) med fleras yrkande 1 och 2. 
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Marianne Normark (L), Åsa Bäckström (V), Carin Nilsson (S), Kerstin 
Pehrsson (KD), Lennart Frostesjö (MP) och Stina Fahlgren (C) yrkar bifall till 
Holmbergs (M) yrkande 
 
Marianne Normark (L), Åsa Bäckström (V), Carin Nilsson (S), Lotta 
Holmberg (M), Lennart Frostesjö (MP) och Stina Fahlgren (C) yrkar bifall till 
Pehrssons (KD) yrkande 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att nämnden bifaller Pehrssons (KD) yrkande. 
 
Ordförande finner att nämnden bifaller Holmbergs (M) yrkande. 
 
Ordförande finner att nämnden bifaller Nilssons (S) med fleras yrkande 1 
och 2 
 
Ordförande finner att nämnden bifaller Bäckströms (V) och Sellstedts (V) 
yrkande 1 
 
Ordförande ställer avslag mot bifall för Bäckströms (V) och Sellstedts (V) 
yrkande 2-4 
 
Ordförande finner att nämnden avslår Bäckströms (V) och Sellstedts (V) 
yrkande 2-4 
 
Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
Äldrenämnden har därmed beslutat att yttra sig till Gator och parker i 
enlighet med yttrande 2021-02-08, med tillägg av Pehrssons (KD), 
Holmbergs (M), Nilssons (S) med fleras yrkanden, samt Bäckströms (V) och 
Sellstedts (V) yrkande 1. 
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§ 45 
Diarienr: ÄN-2021/00077 

Dataskyddsarbete 2021 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att inrätta en årlig dataskyddsberättelse för 
nämndens ansvarsområde. 
 
Äldrenämnden fastställer prioriterade förbättringsområden för 2021. 

Ärendebeskrivning 
För varje verksamhetsår beslutar äldrenämnden om en kvalitetsberättelse 
som omfattar inrapporterade personuppgiftsincidenter enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR) samt ingångna 
personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal).  
 
Förvaltningen föreslår att det från och med innevarande år i stället inrättas 
en särskild dataskyddsberättelse för aktuellt verksamhetsår, som 
presenterar genomfört arbete, inrapporterade personuppgiftsincidenter 
och prioriterade områden gällande dataskyddsarbete. 
 
För innevarande år, 2021, föreslår förvaltningen följande prioriterade 
områden 

• Basutbildning/information GDPR till ledningsgupper/stödfunktioner 
• Fortsätta att skapa/upprätthålla medvetenhet om GDPR 
• Ingå PUB-avtal där det saknas och vid nya system/tjänster 
• Uppföljning av registreringar av personuppgiftsbehandlingar i RegIT 
• Revidering av kommunövergripande rutiner och rutiner i 

socialtjänsten 
• Årshjul och organisation kring personuppgiftskoordinatorer, 

tydliggöra roller 
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Beredningsansvariga 
Nils Enwald, kanslichef 
Kerstin Bergsten, personuppgiftskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
Socialtjänstens personuppgiftskoordinatorer 
Nils Enwald 
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§ 46 
Diarienr: ÄN-2021/00024 

Äldrenämndens delegationsordning 2021 

Beslut 
Äldrenämnden reviderar delegationsordningen med följande tillägg:  

- Att under punkt 2.5 ”lex Maria” gällande beslut att anmäla vissa 
skador och sjukdomar till tillsynsmyndighet lägga till medicinskt 
ansvarig för rehabilitering (MAR) som delegat 

Ärendebeskrivning 
Nämnden föreslås lägga till medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 
som delegat under punkt 2.5 ”lex Maria” i äldrenämndens 
delegationsordning 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning 2021-04-29 

Beredningsansvariga 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
Nils Enwald, kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)   
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§ 47 
Diarienr: ÄN-2018/00339 

Val av ledamöter till äldrenämndens arbetsutskott 

Beslut 
Äldrenämnden väljer följande person till ordinarie ledamot i 
arbetsutskottet: 

- Kuno Morén (S) 
 

Äldrenämnden väljer följande person till ersättare i arbetsutskottet: 
- Anna Jonsson (S) 

Ärendebeskrivning 
Paulina Granberg (S) avsäger sig sitt uppdrag och därför behöver nämnden 
utse en ny ledamot till arbetsutskottet. Kuno Morén (S) föreslås av 
arbetsutskottet att bli ny ordinarie ledamot och därför behöver nämnden 
även besluta om en ny ersättare till arbetsutskottet i hans ställe. 

Beredningsansvariga 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
Ann Siklund, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Lönesupport 
Äldrenämndens ledamöter och ersättare 
   

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S) yrkar att Anna Jonsson (S) utses till ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att nämnden bifaller Nilssons (S) yrkande. 
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Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S) yrkar att Kuno Morén (S) väljs till ordinarie ledamot i 
arbetsutskottet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Nilssons (S) yrkande. 
  



Sida 19 av 23 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Äldrenämnden 2021-04-29 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 48 
Diarienr: ÄN-2021/00087 

Inkallelseordning till äldrenämndens arbetsutskott 

Beslut 
Äldrenämnden fastställer inkallelseordning till arbetsutskottet enligt 
nedan: 
 
När ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra kallas ersättare in i följande 
ordning: 

Carin Nilsson (S) 
 
Ersättare: 
Anna Jonsson (S) 
Bassam Achour (S) 
Rebecca Sellstedt (V) 
Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
 

Veronica Kerr (KD) 
 
Ersättare: 
Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
Anna Jonsson (S) 
Bassam Achour (S) 
Rebecca Sellstedt (V) 

Kuno Morén (S) 
 
Ersättare: 
Anna Jonsson (S) 
Bassam Achour (S) 
Rebecca Sellstedt (V) 
Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
 

Åsa Bäckström (V) 
 
Ersättare:  
Rebecca Sellstedt (V) 
Anna Jonsson (S) 
Bassam Achour (S) 
Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 

Lotta Holmberg (M) 
 
Ersättare: 
Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
Anna Jonsson (S) 
Bassam Achour (S) 
Rebecca Sellstedt (V) 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden fastställer inkallelseordningen av ersättare till arbetsutskottet 

Beredningsansvariga 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
Ann Siklund, nämndsekreterare 
Nils Enwald, kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämndens ledamöter och ersättare 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Carin Nilsson (S) yrkar att Anna Jonsson (S) läggs till i inkallelseordningen 
som ersättare i arbetsutskottet på Socialdemokraternas vakanta plats. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att nämnden bifaller Nilssons (S) yrkande. 
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§ 49 
Diarienr: ÄN-2021/00010 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 
april 2021 

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 
Delegerade beslut 
Arbetsutskottet 
Beslut 2021-04-15 § 44 - Kurser och konferenser april, dnr: ÄN-
2021/00009-4 
Anmälningsärenden 
Beslut från kommunstyrelsen 2021-03-16 § 39 - Kriterier och 
beredningsprocess för utvecklingsanslag Digitalisering och 
Digitaliseringsreserv, dnr: Än-2021/00082-4 
 
Beslut från kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-04-13 § 
140 – Utvecklingsanslag Digitalisering och Digitaliseringsreserv, dnr: ÄN-
2021/00082-6 
 
Beslut från kommunfullmäktige 2021-03-29 § 58 – Riktlinjer för 
aktiverande styrning i Umeå kommun, dnr: ÄN-2021/00088-1,-2 
 
Slutrapport från Inspektionen för vård och omsorg – Analys av regelverket 
för tillståndsprövning, dnr: ÄN-2021/00014-5 

Beredningsansvariga 
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare 
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§ 50 
Diarienr: ÄN-2021/00011 

Återkoppling gällande nekande att ställa yrkande 
under proposition 

Beslut 
Äldrenämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Carin Nilsson ger nämnden återkoppling om sitt beslut att neka 
att ställa Åsa Bäckströms (V) yrkande under proposition på äldrenämndens 
sammanträde 2021-03-25. Enligt kommunallagen har varje ledamot och 
tjänstgörande ersättare i nämnd rätt att lägga yrkanden och förslag. 
Ordförande har inte rätt att neka ledamöter att lägga yrkanden i nämnd. 
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§ 51 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäls 
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