
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-05-25 

 

Äldrenämnden 

Tid: Onsdagen den 25 maj 2022 kl. 08:30-11.30 

Plats: Kommunstyrelsen, Länken, Stadshuset 

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

Kuno Morén (S) 
Anneli Andersson (S) 
Bo Johansson (S) 

Fredrik Valham (S), tjänstgörande ersättare   
Ronny Kassman (S), tjänstgörande ersättare, § 58 
Elmer Eriksson (M), tjänstgörande ersättare 

Rebecca Sellstedt (V) §§ 59–61, 65–69 
Jerker Jansson (V), tjänstgörande ersättare, §§ 59–61, 65–69 
Åke Gustafsson (C) 

Marianne Normark (L) 
Ewa Jonsson (KD), tjänstgörande ersättare, § 58 
 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Veronica Kerr (KD), tisdagen 31 maj kl. 13 

  

 

Sekreterare:        §§ 58–61, 65–69 

 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: 2022-05-25 

Anslaget har satts upp: 2022-06-01 

Anslaget tas ner: 2022-06-17 

Förvaringsplats: Stadshuset 

Underskrift:   
 Rosa Norberg
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 

Ronny Kassman (S) §§ 59–61, 65–69 

Stina Fahlgren (C) 

Ewa Jonsson (KD) §§ 59–61, 65–69 

 

Personalföreträdare 

Ethel Henriksson, Kommunal, §§ 59–61, 65–67 

 

Tjänstepersoner 

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 

Nils Enwald, kanslichef 

Rosa Norberg, nämndsekreterare 

Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling, §§ 58–61 

Susanna Stenlund, verksamhetschef Utredning äldre, §§ 58–60 

Ida Mari Törnberg, HR-strateg, §§ 58–61, 65–67 

Katarina Häggström, HR-chef, §§ 58–61, 65–67 

Ulla Andersson, planeringssekreterare, §§ 65–67 

Petra Henriksson, utvecklingsstrateg, §§ 58–61, 65–67 

Magnus Börlin, verksamhetschef Din kommunala hemtjänst, § 67 

AnnGerd Töyrö, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), § 68 

Björn Hammar, verksamhetschef Hälso- och sjukvård, § 68 
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§ 58 

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner förslag till dagordning 
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§ 59 
Diarienr: ÄN-2020/00170 

Återredovisning utredningsuppdrag - Särskilt 

boende för yngre personer med demenssjukdom 

samt andra målgrupper 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att återremittera ärendet för fortsatt beredning. 

Utredningen ska kompletteras med att Demensföreningen (inte enbart 

ordförande) samt Region Västerbotten ges möjlighet att yttra sig om vilket 

behov de ser finns av ett demensboende för yngre. Även kommunens 

kranskommuner bör tillfrågas eftersom ett anpassat demensboende för 

yngre personer kan vara ett alternativ där kommunerna ges möjlighet att 

köpa boendeplatser. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen ger nämnden en återredovisning utifrån det 

utredningsuppdrag som nämnden gav förvaltningen vid nämndens 

sammanträde, enligt beslut § 71 2020-09-24, gällande särskilt boende för 

yngre med demenssjukdom samt andra målgrupper. 

Beslutsunderlag 
Äldrenämndens beslut, § 71 2020-09-24 

Utredning avseende särskilt boende för yngre personer med 

demenssjukdom samt andra målgrupper inom funktionshinderomsorgen 

Beredningsansvariga 
Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling 

Susanna Stenlund, verksamhetschef Utredning äldre 

 

Äldrenämndens beslutsordning 
Yrkande 

Veronica Kerr (KD), Elmer Eriksson (M), Åke Gustafsson (C) och Marianne 

Normark (L) yrkar enligt följande:  
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”att arbetet med utredningen fortsätter och att Demensföreningen (inte 

enbart ordförande) samt Region Västerbotten ges möjlighet att yttra sig 

om vilket behov de ser finns av ett demensboende för yngre. Även 

kommunens kranskommuner bör tillfrågas eftersom ett anpassat 

demensboende för yngre personer kan vara ett alternativ där kommunerna 

ges möjlighet att köpa boendeplatser.” 

 

Rebecca Sellstedt (V) yrkar bifall till Kerrs (KD), m.fl. yrkande 

 

Carin Nilsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut och 

avslag till Kerrs (KD) m.fl. yrkande 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer tjänsteskrivelsens förslag till beslut mot Veronica Kerrs 

(KD) m.fl. yrkande 

 

Veronica Kerr (KD) begär votering och voteringen verkställs med följande 

alternativ: 

 

En ja-röst innebär en röst för att avslå Kerrs (KD), m.fl. yrkande 

 

En nej-röst innebär en röst för att bifalla Kerrs (KD), m.fl. yrkande 

 

Voteringsresultatet redovisas nedan: 
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Ledamöter Närvarande Ja –  

avslag 

Nej – 

bifall 

Avstår 

Ordf. Carin Nilsson (S)  x x   

Ers:      

V. ordf. Veronica Kerr (KD)  x    

Ers:    x  

2:e v. ordf.  Åsa Bäckström (V) x    

Ers: Jerker Jansson (V)   x  

Kuno Morén (S) x x   

Ers:      

Anneli Andersson (S)  x x   

Ers:      

Bo Johansson (S) x x   

Ers:      

Lotta Holmberg (M)   x  x  

Ers: Elmer Eriksson (M)     

Rebecca Sellstedt (V) x  x  

Ers:      

Åke Gustafsson (C)  x    

Ers:    x  

Marianne Normark (L) x    

Ers:    x  

Lennart Frostesjö (MP) x x   

Ers: Fredrik Valham (S)     

 

Resultatet av voteringen blir 5 ja-röster och 6 nej-röster 

 

Ordförande finner därmed att nämnden avslår tjänsteskrivelsens förslag till beslut 

och bifaller Kerrs (KD), m.fl. yrkande.  
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§ 60 
Diarienr: ÄN-2022/00023 

Statistikrapporter ej verkställda beslut SoL 2022 - 

Yttrande till äldrenämnden 

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 2022-03-31 

Beredningsansvariga 
Rosa Norberg, nämndsekreterare 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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§ 61 
Diarienr: ÄN-2022/00036 

Årlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 2021 - Yttrande till 

äldrenämnden 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för 2021 samt framtagna förslag till 

förbättringsområden. 

Ärendebeskrivning 
Alla arbetsgivare ska årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet 

för att se att det fungerar samt för att identifiera utvecklingsområden. Det 

systematiska arbetsmiljöarbetet sker på olika nivåer, från arbetsplatsnivå 

till central nivå. Den årliga uppföljningen sker i flera steg, enhetschefer 

följer först upp arbetet på arbetsplatsnivå, sedan sammanställs resultatet 

per verksamhetsområde och prioriterade områden identifieras. Slutligen 

sammanställs resultatet för hela förvaltningen och gemensamma 

prioriterade områden sätts. 

Beslutsunderlag 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 

Beredningsansvariga 
Katarina Johansson, HR-strateg  
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§ 65 
Diarienr: ÄN-2021/00012 

Sammanträdestider 2022 - Yttrande till 

äldrenämnden 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att flytta arbetsutskottets sammanträde från den 6 

oktober till den 5 oktober. 

Ärendebeskrivning 
Äldrenämndens arbetsutskotts sammanträde i oktober föreslås 

tidigareläggas en dag då datumet sammanfaller med datum för 

konferenserna ”Norrländska demensdagen” i Umeå och ”ÄO-dagarna” i 

Stockholm. Sammanträdesplanen är i övrigt oförändrad sedan nämnden 

fastställde sammanträdestiderna 2021-08-26 § 71. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesdatum 2022 reviderad 

Beredningsansvariga 
Rosa Norberg, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämndens ledamöter och ersättare 

Ledningsgrupp äldreomsorg 
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§ 66 
Diarienr: ÄN-2022/00011 

Information till äldrenämnden 2022 - Information 

om God och nära vård 

Beslut 
Äldrenämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 
Petra Henriksson, utvecklingsstrateg, informerar nämnden om kommunens 

arbete med God och nära vård. Äldrenämnden delges information om hur 

en växande befolkning innebär förändringar och utmaningar i 

äldreomsorgens verksamheter. Nämnden delges även information om 

strategier för att möta dessa utmaningar. Exempelvis genom digitalisering, 

kompetensförsörjning, samverkan och delaktighet samt fortsatt arbete 

med förbättrad folkhälsa. Petra informerar om det pågående 

utvecklingsarbetet med God och Nära vård i Umeåregionen. 

 

Beredningsansvariga 
Petra Henriksson, utvecklingsstrateg 
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§ 67 
Diarienr: ÄN-2022/00015 

Äldreomsorgsdirektören informerar 
 

Beslut 
Äldrenämnden har tagit del av informationen 

 

Ärendebeskrivning 
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör, informerar nämnden om 

aktuella frågor i förvaltningen. 

 

Katarina Häggström, HR-chef, informerar om arbetsmiljöverkets 

inspektion. Inspektionen genomfördes under mars 2022 genom tio 

stickinspektioner i Umeå kommuns verksamheter. Den 7 april fick 

kommunen återkoppling med information om vad som fungerar bra samt 

vilka förbättringsmöjligheter som finns. Äldrenämnden delges en 

redovisning om resultatet av inspektionen där fem brister upptäcktes i 

olika delar av kommunens verksamheter. 

 

Magnus Börlin, verksamhetschef Din kommunala hemtjänst, informerar om 

brist nummer tre, gällande organisation och arbetsbelastning inom 

kommunens hemtjänstverksamhet. Äldrenämnden delges information om 

vilka åtgärder som ska införas för att möta denna brist. 

 

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör, informerar om rekryteringsläget 

inför sommaren 2022 vad gäller omsorgspersonal och legitimerad 

personal. Rekryteringenscentrum genomför löpande insatser för att locka 

fler kandidater till rekryteringen genom olika annonser och kampanjer.  
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§ 68 
Diarienr: ÄN-2022/00010 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

2022 - Anmälan av delegerade 

beslut/anmälningsärenden maj 

Beslut 
Äldrenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena och de 

delegerade besluten. 

Ärendebeskrivning 
Beslut som tagits på delegation från nämnden och ärenden som ska 

anmälas till nämnden redovisas här med.  

Beslutsunderlag 
Delegerade beslut: 

Särskilt äskande om driftmedel till äldrenämnden, dnr: ÄN-2022/00033–1 

 

Ansökan om investeringsmedel ur utvecklingsanslag för digitalisering och 

digitaliseringsreserv, dnr: ÄN-2022/00033–2 

 

Anmälningsärenden 

Sekretessärenden:  

Tillsynsärende 3.4.1.-43546/2021-4 - Beslut avslut från Inspektionen för 

vård och omsorg, dnr: ÄN-2021/000168-12 

 

Allmänna ärenden: 

Personuppgiftbiträdesavtal CGI Sverige AB – Behandling av 

personuppgifter, dnr: ÄN-2022/00119–1 

 

Årsbokslut och delårsrapporter 2021 – Beslut kommunfullmäktige § 88, 

dnr: ÄN-2021/00002–20 

 

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, dnr: ÄN-2022/00111-1 

Beredningsansvariga 
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Rosa Norberg, nämndsekreterare 
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§ 69 

Övriga frågor 
Ingen övrig fråga anmäls. 

 

 

 


