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Övriga deltagare 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anna Jonsson (S) 

Bo Johansson (S) 

Ronny Kassman (S) 

Bernth Olofsson (V) §§ 91–99 

Jerker Jansson (V) 

Stina Fahlgren (C) 

Kerstin Pehrsson (KD) 

 

 

Tjänstepersoner 

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 

Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling 

Emil Fridolfsson, nämndsekreterare 

Linda Burén, processledare äldreomsorg 

Camilla Söderlund, kommunikatör 

Camilla Nilsson, utredare § 91 

Lena Bolin, utredare § 92 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef §§ 93–99 

Malin Sundbom, verksamhetschef Vård- och omsorgsboende §§ 93–94 

Ann-Gerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 94–96 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef § 95 

Pia Wangberg, biträdande upphandlingschef § 97 

  



Sida 3 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Äldrenämnden 2020-11-19 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 90 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner förslaget till dagordning. 
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§ 91 
Diarienr: ÄN-2020/00153 

Motion 25/2020 - Utveckla hemtjänstens 

arbetsformer för att minska ofrivillig ensamhet 

Beslut 

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i 

enlighet med yttrande 2020-09-02. 

 

Veronica Kerr (KD) och Åke Gustafsson (C) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna yrkar i en motion till kommunfullmäktige att besluta att 

hemtjänsten använder digital teknik och aktuell forskning vid Umeå 

universitet för att aktivt upptäcka, stödja och förebygga 

ensamhetsproblematik bland äldre brukare. 

Arbetsutskottets beslutsordning  

Yrkanden  

Veronica Kerr (KD) yrkar bifall till motionen  

 

Åsa Bäckström (V) och Carin Nilsson (S) yrkar besvarande till 

tjänsteskrivelsen  

Propositionsordning  

Ordförande ställer besvarande mot bifall och finner att arbetsutskottets 

förslag till beslut är att föreslå att kommunfullmäktige anser motionen 

besvarad. 

 

Äldrenämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD) och Åke Gustafsson (C) yrkar bifall till motionen 

 

Propositionsordning 
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Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut, som är att föreslå att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad, mot bifall till motionen. 

 

Ordförande finner att äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag till beslut. 

 

Reservationer 

Veronica Kerr (KD) och Åke Gustafsson (C) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

 

Veronica Kerr (KD) lämnar en skriftlig reservation: 

” Tjänsteskrivelsen ger en nulägesbild på vad som görs idag, 

men yttrandet har helt missat motionens syfte vilket är att 

upptäcka ensamhetsproblematik. Istället läggs fokus på 

verksamhetens behov av att ge tillsyn istället för den 

enskilde. Umeå universitet bedriver idag forskning med syftet 

att upptäcka ofrivillig ensamhet bland brukare av hemtjänst 

och där specifika digitala verktyg för personalen framtagits. 

Närheten till universitetet är en styrka och ger en möjlighet 

för vår verksamhet att både förbättras och utvecklas.” 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-09-02 

Motion 25/2020 

Beredningsansvariga 

Camilla Nilsson, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 92 
Diarienr: ÄN-2020/00162 

Motion 26/2020 - Psykisk ohälsa - Umeå Sveriges 

bästa folkhälsa 2020 

Beslut 

Äldrenämnden yttrar sig till kommunstyrelsen i enlighet med yttrande 

2020-09-09 och föreslår att kommunfullmäktige anser motionens andra 

och tredje att-sats besvarade. 

Ärendebeskrivning 

Centerpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 

samverkan mellan kommunal verksamhet och regionen utvecklas för att 

bygga en bred uppsökande verksamhet. I motionen föreslås även att 

individ- och familjenämnden tillsammans med äldrenämnden skyndsamt 

utreder möjligheten att tillskapa förebyggande insatser med hjälp av 

mänskliga möten för att aktivt förebygga den ökade psykiska ohälsan som 

präglar samhället och ökat ytterligare till följd av Covid-19. Äldrenämnden 

har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet med fokus på motionens andra 

och tredje att-sats. Yttrandet är formulerat utifrån nämndens ansvar och 

perspektiv.   

Arbetsutskottets beslutsordning  

Yrkanden  

Åsa Bäckström (V) och Carin Nilsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens 

förslag 

Äldrenämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Åke Gustafsson (C) yrkar bifall till motionen 

 

Carin Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Propositionsordning 

Eftersom motionens första att-sats hänvisar till Folkhälsorådet som är 

nedlagt, tar ordförande inte upp att-satsen till beslut. 
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Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut, som är att motionens 

andra och tredje att-sats ska anses besvarade, mot bifall till motionen. 

 

Ordförande finner att äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Motion 26/2020 

Yttrande 2020-09-09 

Beredningsansvariga 

Lena Bolin, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 93 
Diarienr: ÄN-2020/00003 

Ekonomirapport t.o.m. oktober 2020 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner ekonomirapporten 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 

Äldrenämndens resultat för perioden (+37,7 mnkr) förklaras av hemtjänst 

(+20,0 mnkr), vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende (+13,5 

mnkr), betalningsansvar (+7,5 mnkr), gemensamma kostnader (+1,7 mnkr), 

öppen verksamhet ej bistånd (+0,8 mnkr) samt hälso- och sjukvård (-5,8 

mnkr).  

 

Äldrenämndens nettokostnader (892,7 mnkr) har ökat med 1,1 % (10,1 

mnkr) i jämförelse med 2019. För att ha en budget i balans kunde 

nettokostnaderna öka med 5,4 % (47,8 mnkr) vilket innebär för nämnden 

en positiv budgetavvikelse på +37,7 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-oktober med ca 12,1 mnkr. Under samma period har det 

varit ca 2,3 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. 

 

Till och med oktober var det 36,8 mnkr bokfört som merkostnader till följd 

av pandemin på hela nämnden. Av detta var ca 12,9 mnkr på grund av 

inköp av skyddsutrustning samt 23,9 mnkr på grund av ökade 

personalkostnader. Ökade personalkostnader handlar främst om 
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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 beslut om 

ersättning väntas komma i slutet av november. Socialstyrelsen har ändå 

informerat om att ersättningen kan bli allt mellan 45,7 % och 91,4 % av 

godkända kostnader beroende på beslut om höständringsbudgeten. I och 

med detta görs en försiktig bedömning i prognosen att ca 50 % (10,0 mnkr) 

av det återsökta beloppet kommer att beviljas. En ytterligare återsökning 

kommer att vara möjlig att göra senast 30 november och där beslut om 

ersättning väntas komma i februari 2021.  

 

Gemensamma kostnader 

Äldrenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på +1,7 mnkr. 

Största anledningen till överskottet är nämndens budget för oförutsedda 

kostnader men det beror också på att uppstart av verksamheter pågått 

tidigare under året som tex Rekryteringscentrum och genererar därför 

också ett överskott för perioden. Att överskottet minskade mycket mellan 

september och oktober beror på att nämndens andel av kostnaderna för 

den centrala hanteringen av inköp av skyddsutrustning, lagerhållning, 

distribution med mera bokfördes på gemensamma kostnader under 

oktober. 

 

Hemtjänst 

Resultatet för hemtjänsten är ett överskott på 20,0 mnkr och det beror på 

att antalet beviljade timmar för perioden har varit 91 % 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-oktober har verksamheten också erhållit statlig 

ersättning för sjuklönekostnader med ca 2,1 mnkr. Årsprognosen för 
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hemtjänsten är förbättrad från +17,0 mnkr till +20,0 mnkr med anledning 

av det fortsatt lägre antalet timmar. 

 

Vård- och omsorgsboende samt korttidsboende 

Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende har ett överskott på 

+13,5 mnkr efter oktober. Bidragande orsaker till den positiva 

budgetavvikelsen är bland annat att arbetet med bemanningsplanering 

inom boende gett resultat under året, att det funnits tomma platser under 

perioden samt att korttidsboendeplatser omdisponerats och använts till 

covid-enhet.  

 

Överskottet beror också på att verksamheten har fått statlig ersättning för 

sjuklönekostnaderna för april-oktober med 8,5 mnkr och som bidrar till 

överskottet med 5,5 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 oktober på 2,7 

mnkr. Årsprognosen för vård- och omsorgsboende inklusive 

korttidsboende förbättras därför från +10,0 mnkr till +13,0 mnkr. 

 

Hälso- och sjukvård 

Det totala resultatet för all hälso- och sjukvård är till och med oktober -5,8 

mnkr. Hälso- och sjukvård i hemmet har ett överskott på +0,9 mnkr efter 

oktober. 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 11,0 %. Ett sätt att möta det 

ökade behovet har varit att införa medicingivare. Till och med oktober är 

det 105 medicingivare införda och kostnaderna beräknas ha kunnat 

minskas med ungefär 5,3 mnkr på grund av det. Överskottet beror också på 

att verksamheten har fått statlig ersättning för sjuklönekostnaderna för 

april-oktober med 0,4 mnkr.  

 

Hälso- och sjukvård i särskilt boende har ett underskott på -6,7 mnkr vilket 

främst beror på högre personal-kostnader än budget. Ett antal åtgärder 

som avser bemanningsplanering och förändrat arbetssätt har tagits fram av 

verksamheten för att dämpa kostnadsutvecklingen under hösten. 

Verksamheten har också fått statlig ersättning för sjuklönekostnader med 
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0,9 mnkr. Årsprognosen för totala hälso- och sjukvårdsverksamheten är 

försämrad från -5,0 mnkr till -6,5 mnkr. 

 

Betalningsansvar 

Inom betalningsansvar är det ett överskott på +7,5 mnkr till och med 

oktober. Det beror på att antalet faktiska dygn varit lägre än antalet 

möjliga dygn enligt budget. Antalet dygn med betalningsansvar var fyra i 

oktober och antalet dygn för hela perioden har varit 69,5. I budget finns 

673 dygn.  

 

I jämförelse med samma period 2019 var antalet dygn med 

betalningsansvar 484. En minskning mellan åren med 414,5 dygn och 

ungefär 3,4 mnkr lägre kostnader. Alla fakturor från 2019, som varit under 

bestridande, är nu hanterade i resultatet. Årsprognosen är förbättrad från 

+8,5 mnkr till +9,0 mnkr med anledning av det fortsatt låga antalet dygn. 

 

Öppen verksamhet ej bistånd 

Inom verksamheten finns det ett överskott på +0,8 mnkr till och med 

oktober. Det beror på att träffpunkten varit stängd under perioden med 

anledning av pandemin samt färre ärenden för anhörig-konsulenterna. 

Årsprognosen är +1,0 mnkr.  

 

Årsprognos 

Årsprognosen för 2020 är förbättrad från +45,5 mnkr till +49,5 mnkr. 

Prognosen är justerad för samtliga verksamheter. Prognosen beror på 

fortsatt lågt antal dygn med betalningsansvar och fortsatt låga antal 

timmar inom hemtjänst, att verksamheter varit tillfälligt nedstängda eller 

inte gått för full drift under året, sjuklönebidrag samt på återsökningen till 

Socialstyrelsen för merkostnader på grund av Covid-19.  

Beslutsunderlag 

 

Ekonomirapport oktober 2020 

Beredningsansvariga 

Madelaine Salomonsson, Ekonomichef 
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§ 94 
Diarienr: ÄN-2020/00011 

Äldreomsorgsdirektören informerar 

Beslut 

Äldrenämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör, och Malin Sundbom, 

verksamhetschef Vård- och omsorgsboende, informerar om läget i 

äldreomsorgen. 

 

Smittläget har förvärrats, både gällande personal och brukare i 

äldreomsorgen jämfört med föregående månad. Kohort-enheten är redo 

att starta vid behov. När det kommer till skyddsutrustning, råder det brist 

på handskar och risk för brist på munskydd utifrån läget på 

världsmarknaden. Dagverksamhet för äldre är fortsatt stängd utifrån 

rådande smittläge. Förnyade utbildningsinsatser om kring 

smittskyddsåtgärder har vidtagits på vård- och omsorgsboenden och 

kontinuerlig dialog förs med Vårdhygien.  

 

På vård- och omsorgsboenden undanber man sig icke nödvändiga besök på 

grund av det rådande smittoläget. Sedan tidigt i pandemin finns en 

prioriteringsordning för de viktigaste insatserna i händelse av ett krisläge. 
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§ 95 
Diarienr: ÄN-2020/00001 

Uppdragsplan och budget 2021 
Beslut  

Äldrenämnden beslutar att godkänna äldrenämndens uppdragsplan och 

budget för 2021 med tillägg enligt nedan. 

 

Äldreomsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att 

införa digitala lägenhetslås i den kommunala äldreomsorgen. 

 

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

eget yrkande. 

 

Veronica Kerr (KD), Lotta Holmberg (M), Åke Gustafsson (C) och Käte Alrutz 

(L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Ärendebeskrivning  

I uppdragsplanen ger nämnden förvaltningen uppdrag och beskriver vad  

verksamheterna ska göra under kommande period. Nämnderna formulerar  

uppdrag för verksamheten beroende på beslutade mål och tilldelade  

resurser utifrån kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26 § 200. 

 

Nämndens budget utgår från kommunfullmäktiges beslut om nämndernas  

ekonomiska ramar och fastställer verksamheternas resurser för kommande  

år. Utöver detta beskriver budgeten särskilda satsningar som nämnden gör  

under året.  

 

Förvaltningen föreslår att äldrenämnden fastställer uppdragsplan och 

budget för 2021.  

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Vänsterpartiet yrkar avslag på uppdrag 21 med följande motivering: 

”Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att 

fram till 2024 minska nettokostnadsavvikelsen i relation till 

jämförbara större städer. Nettokostnadsavvikelsen bör 
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justeras till att jämförelsen görs i relation till jämförbara 

städer med liknande åldersstruktur samt sjuklighet och 

därmed tillhörande behov.” 

 

Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg i Äldrenämndens Uppdragsplan och 

Budget 2021: 

1. ”Att utöka antalet studietimmar på betald arbetstid från 8 till 
20 timmar per vecka för tillsvidareanställd personal i 
äldreomsorgen vid studier till undersköterska. 

2. Att säkerställa tillgång till ytterkläder för personal i hemtjänsten för 
att minimera smittspridning. 

3. Att etablera en aktivitetssamordnande enhet vars syfte är att 
informera, utbilda och uppmuntra personal och brukare till corona-
anpassade aktiviteter för att minska ensamhet och sysslolöshet. 

4. Att använda delar av det statliga bidraget 
”äldreomsorgssatsningen” till åtgärder relaterat till förbättrad 
arbetsmiljö, bättre arbetsvillkor och högre personaltäthet i 
äldreomsorgen. 

Ovanstående tillägg d.v.s. uppdrag finansieras genom 

Äldreomsorgssatsningen och Äldreomsorgslyftet.” 

 

Yrkande 5. Vänsterpartiet yrkar avslag på att: 

”9,8 miljoner kronor av äldreomsorgssatsningen går till att 

höja LOV - ersättning för privata hemtjänstutförare år 2021 

samt år 2022.” 

 

Vänsterpartiet yrkar att:  

”dessa medel, 9.8 miljoner, istället används för att stärka 

äldreomsorgen, genom att anställa fler undersköterskor inom 

kommunens äldreomsorg.” (Vänsterpartiets yrkande 5) 

 

Yrkande 6: Vänsterpartiet yrkar att hotell-lås införs snarast på vård- och 

omsorgsboende för att minska smittspridningen. Uppdraget ska ingå i 

Äldrenämndens Budget och Uppdragsplan 2021.   
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De fyra partierna Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och 

Liberalerna yrkar på att i uppdragsplanen skriva in följande uppdrag samt 

text: 

(yrkande 1) Under mål fyra, patientsäkerhet, sidan 9 lägga till 

texten: 

”utreda behovet av kompetensutveckling om dysfagi bland 

omsorgspersonal för att säkerställa att personer med 

sväljsvårigheter boende i särskilt boende får den vård och det 

bemötande som de har rätt till.” 

 

(yrkande 2) Att in i andra stycket sidan 6, efter: 

”... Beslut om stöd och hjälp följs regelbundet upp för att anpassas 

när behov förändras och i genomförandeplanen tryggas personens 

behov och önskemål.” 

 

Lägga till texten: 

”Arbetssättets ökade behov av rehabilitering i hemmet tilldelas 

tillräckliga resurser.” 

 

Carin Nilsson (S) yrkar avslag på Vänsterpartiets tilläggsyrkande 1, 2, 3, 4, 

och yrkande 5. 

 

Carin Nilsson (S) yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkande 6. 

 

Carin Nilsson (S) yrkar avslag på Kristdemokraternas, Moderaternas, 

Centerpartiets och Liberalernas yrkande 1 och bifall till partiernas yrkande 

2.  

 

Propositionsordning 

Vänsterpartiet drar tillbaka sitt avslagsyrkande gällande uppdrag 21. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag för Vänsterpartiets tilläggsyrkande 1 

och finner att nämnden avslår yrkandet. – reservation. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag för Vänsterpartiets tilläggsyrkande 2 

och finner att nämnden avslår yrkandet. 
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Ordförande ställer bifall mot avslag för Vänsterpartiets tilläggsyrkande 3 

och finner att nämnden avslår yrkandet. 

 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag för Vänsterpartiets tilläggsyrkande 4 

och finner att nämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag för Vänsterpartiets ändringsyrkande 5 

och finner att nämnden avslår yrkandet. - reservation 

 

Ordförande ställer avslag mot bifall för Kristdemokraternas, Moderaternas, 

Centerpartiets och Liberalernas yrkande 1 och finner att nämnden avslår 

yrkandet. - reservation 

 

Ordförande finner att nämnden bifaller Kristdemokraternas, 

Moderaternas, Centerpartiets och Liberalernas yrkande 2. 

 

Ordförande finner att nämnden bifaller Vänsterpartiets yrkande 6 och att 

nämnden därmed beslutar att ge äldreomsorgsförvaltningen i uppdrag att 

utreda möjligheten att införa digitala lägenhetslås i den kommunala 

äldreomsorgen. 

 

Reservationer 

Åsa Bäckström (V), Rebecca Sellstedt (V) reserverar sig mot nämndens 

beslut gällande Vänsterpartiets yrkande 1–4 och reserverar sig skriftligen 

gällande beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkande nr. 5: 

”Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Äldreomsorgssatsningen ska ge fler händer i äldreomsorgen 

och en säkrare omvårdnad, inte en ökad vinstmarginal hos 

privata hemtjänstutförare. 

 

Regeringens satsning på äldreomsorg, 

äldreomsorgssatsningen, syftar till att öka förutsättningarna 

för att stärka äldreomsorgen. För att öka förutsättningarna, 

för att en god vård - och omsorg ska kunna ges, så krävs goda 

arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö för 
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äldreomsorgspersonalen. Underbemanning, arbetsschema 

som inte ger återhämtning, höga sjuktal och samvetsstress är 

dåliga förutsättningar för en god vård- och omsorg. 

Äldreomsorgssatsningen ska ge fler händer inom 

äldreomsorgen.” 

 

Veronica Kerr (KD), Lotta Holmberg (M), Åke Gustafsson (C) och Käte Alrutz 

(L) reserverar sig till förmån för eget yrkande gällande nämndens beslut att 

avslå Kristdemokraternas, Moderaternas, Centerpartiets och Liberalernas 

yrkande 1. De lämnar en skriftlig reservation: 

 

” Vi reserverar oss mot beslutet att inte utreda behovet av 

kompetensutveckling om dysfagi bland omsorgspersonal 

eftersom det är väl känt att sväljsvårigheter innebär ett stort 

lidande för den drabbade och som kan innebära en tidigare 

död. Kunskapen om dysfagi och hur man hjälper den som har 

svårt att svälja måste bli större och vi ser det som en självklar 

patientsäkerhetsfråga som måste åtgärdas snarast. Här kan 

omsorgen samverka med andra kompetenser som t ex 

logoped för behovet av kompetensutveckling finns.” 

Arbetsutskottets beslutsordning  

Yrkande  

Carin Nilsson (S) yrkar att uppdragsplan och budget går till äldrenämnden 

utan eget yrkande  

 

Beslutsunderlag  

Äldrenämndens uppdragsplan och budget 2021  

 

Beredningsansvariga  

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör  

Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling  

Madelaine Salomonsson, ekonomichef  

Mona Kårebrand Åberg, personalchef 

Linda Burén, processledare äldreomsorgen 
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Beslutet ska skickas till  

Kommunstyrelsen 

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör  

Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling  

Madelaine Salomonsson, ekonomichef  

Mona Kårebrand Åberg, personalchef 

Linda Burén, processledare äldreomsorgen 
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§ 96 
Diarienr: ÄN-2020/00001 

Internkontrollplan 2021 
Beslut  

Äldrenämnden fastställer kontrollområden och internkontrollplan för 2021. 

 

Ärendebeskrivning  

Äldrenämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan. 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.  

Ett antal kontrollområden för den interna kontrollen har i samråd med 

nämnden under året identifierats och riskbedömts. Förslag på åtgärder för 

att förebygga, upptäcka och korrigera risker har utifrån detta arbetats fram 

av förvaltningen i förslaget till internkontrollplan för 2021.  

 

Arbetsutskottets beslutsordning  

Yrkanden  

Carin Nilsson (S) yrkar att ärendet går utan eget yttrande till 

äldrenämnden.  

 

Beslutsunderlag  

Internkontrollplan 2021  

Protokollsutdrag äldrenämndens arbetsutskott 2020-05-07 § 41  

Protokollsutdrag äldrenämnden 2020-10-22 § 83  

Beredningsansvariga  

Ulla Andersson, planeringssekreterare  

Anna Karlander, chef Enheten för stöd och utveckling  

Beslutet ska skickas till  

Kommunfullmäktige 
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§ 97 
Diarienr: ÄN-2020/00011 

Information upphandling LOV hemtjänst 
Beslut  
Äldrenämnden har tagit del av informationen  
 

Ärendebeskrivning  
Pia Wangberg, biträdande upphandlingschef, informerar om processen för 

upphandling enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Hon informerar om 

vilka utförare som nu godkänts att bedriva hemtjänst när nya avtal träder i 

kraft. 
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§ 98 
Diarienr: ÄN-2020/00010 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

november 

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 kommunfullmäktige om budget 2021 och plan till 2024, dnr: ÄN-

2020-00001-10 

 

Beslut kommunstyrelsen näringslivs- och arbetsutskott § 287 om 

presentkort till kommunanställda under Coronaepidemin, dnr: ÄN-

2020/00014–25  

 

Beslut kommunstyrelsen § 168 med riktlinjer för leasing, inköp och 

användning av fordon inom Umeå kommun, dnr: ÄN-2020/00178–1 

Beredningsansvarig 

Emil Fridolfsson, nämndsekreterare  
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§ 99 

Diarienr:  

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor anmäls. 
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