
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-03-26 

 

Äldrenämnden 

Tid: Torsdagen den 26 mars 2020, kl. 8:30-11:00 

Plats: Saluten, Länken, Stadshuset 

Beslutande: Carin Nilsson (S), ordförande 
Veronica Kerr (KD), 1:e vice ordförande 
Åsa Bäckström (V), 2:e vice ordförande 
Bo Johansson (S), tjg. ers. för Kuno Morén (S) 
Paulina Granberg (S) 
Bassam Achour (S) 
Lotta Holmberg (M) 
Rebecca Sellstedt (V) 
Annelie Andersson (S), tjg. ers. för Åke Gustafsson (C) 
Marianne Normark (L) 
Dan-Ove Willman (MP) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Veronica Kerr (KD), omedelbar justering 

 

Sekreterare:        §§ 28-29 

 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Carin Nilsson (S) 

 

Justerare:      

 Veronica Kerr (KD)  

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Äldrenämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-03-26 

Anslaget har satts upp: 2020-03-27 

Anslaget tas ner: 2020-04-20 

Förvaringsplats: Stadshuset, norra flygeln, vån 4 

 

Underskrift:   
 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör 

Nils Enwald, kanslichef 

Pia Wangberg, bitr. upphandlingschef § 29 
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§ 28 

Diarienr: ÄN-2020/00024 

Äldrenämndens delegationsordning 

Beslut 

Äldrenämnden fastställer förslaget till delegationsordning inklusive 

förvaltningens förslag till förändringar nedan och beslutar att den nya 

delegationsordningen gäller från och med 2020-03-26. 

 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Äldrenämndens delegationsordning fastställdes 2018-12-03 § 109.  

 

Nämnden föreslås göra följande förändringar i delegationsordningen: 

 

1. Kapitel 3 ”Handläggning i individärenden”  

Nämnden delegerar beslut om bistånd till delegaterna handläggare, 

ärendehandledare och boendekonsulent samt enhetschef och 

verksamhetschef inom myndighetsutövning Utredning äldre vid 

handläggares/ärendehandledares/boendekonsulents bortfall.  

 

Med anledning av risken för personalbortfall på grund av coronaviruset ser 

förvaltningen behov av att utöka antalet personer som kan ta beslut om 

bistånd i individärenden inom myndighetsutövning, utredning äldre.  

 

Förslaget är därför att lägga till delegaterna ärendehandledare och 

boendekonsulent. Vid handläggares bortfall ska även enhetshetschef och 

verksamhetschef inom myndighetsutövningen utredning äldre kunna fatta 

beslut om bistånd.   

 

2. Kapitel 5 ”Övrigt” 

Nämnden delegerar myndighetens rätt som personuppgiftsansvarig 

att avslå den registrerades begäran enligt artikel 12.5 och 15 - 21 i 

EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) till äldreomsorgsdirektör 

vilken också ges rätt att vidaredelegera beslutsrätten. Delegationen 
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innebär även rätt att avge yttrande till domstol då delegatens beslut 

överklagas. 

 

Den registrerade har en rad rättigheter enligt artiklarna 15 - 21 i 

dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa är bl. a rätten till tillgång, rätten till 

rättelse, rätten till radering, rätten till begränsning av behandling, rätten till 

dataportabilitet och rätten till invändning. Personuppgiftsansvarig kan 

enligt artikel 12.5 i GDPR vägra tillmötesgå en sådan begäran eller ta ut en 

avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillgodose begäran 

om begäranden från en registrerad är uppenbart ogrundade eller orimliga, 

särskilt på grund av deras repetitiva art. En begäran ska hanteras utan 

onödigt dröjsmål men i vart fall inom en månad från det att begäran inkom 

till personuppgiftsansvarig. Under vissa förutsättningar kan denna tidsfrist 

förlängas med ytterligare två månader. 

 

Beslut rörande dessa rättigheter och möjligheten att vägra tillmötesgå en 

begäran från registrerad har också reglerats i den svenska lagen som 

kompletterar dataskyddsförordningen (Lag (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 7 kap. 2 §), 

där stadgas att ”Beslut enligt artiklarna 12.5 och 15–21 i EU:s 

dataskyddsförordning som har meddelats av en myndighet i egenskap av 

personuppgiftsansvarig får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.”  

 

Att besluta i en begäran enligt artiklarna 12.5 och 15–21 är ett 

överklagningsbart beslut som ska fattas av nämnden 

(personuppgiftsansvarig). Då en begäran ska hanteras utan dröjsmål är det 

lämpligt att denna beslutsrätt vidaredelegeras från nämnd. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för äldrenämnden 2020-03-26  

Beredningsansvariga 

Nils Enwald, kanslichef  

Susanna Stenlund, verksamhetschef  

Kerstin Bergsten, verksamhetsutvecklare  

Ann Siklund, nämndsekreterare  
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Beslutet ska skickas till 
Äldreomsorgsdirektör 

Verksamhetschefer  

Utredning äldre 

Treserva support  

SAS  

Socialtjänstens personuppgiftskoordinatorer 
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§ 29 

Diarienr: ÄN-2019/00101 

Statusrapport nya avtal med hemtjänstutförare 

enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)  

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att nuvarande upphandling av LOV 

hemtjänstinsatser och tidpunkten för när nya avtal ska träda i kraft skjuts 

upp till 2020-11-01 samt uppdrar till Upphandlingsbyrån att förlänga 

innevarande avtal till och med 2020-10-31. 

 

Äldrenämnden reglerar ersättningen med en ökning av 25,00 

kronor/timme gällande hemtjänstinsatser samt 12,50 kronor gällande 

tillsynsbesök/påbörjad 30 min från och med 2020-05-01. 

 

Äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen om extra anslag under 

2020 i storleksordningen 6,5 mnkr för äldrenämnden. 

 

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med de 

externa utförarna hur kommunen i övrigt kan stötta dessa kring den 

särskilda situation som råder gällande Coronapandemin. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Reservationer 

Åsa Bäckström (V) och Rebecca Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering: ”Vänsterpartiet motsätter sig att höja 

ersättningar för privat hemtjänst då kommunen har en mycket ansträngd 

ekonomi, vilket har fört med sig att flera viktiga kommunala verksamheter 

är hårt ansträngda och samtidigt så har flera hemtjänst företag plockat ut 

vinster från sin verksamhet.” 

 

Veronica Kerr (KD), Lotta Holmberg (M) och Marianne Normark (L) 

reserverar sig mot beslutet med följande motivering: ”Vi anser att avtalet 

måste ses över innan det träder i kraft eftersom det ger en lägre ersättning 
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till hemtjänstutförarna än den de har idag. Det blir lite konstiga besked att 

höja ersättningen med 25 kr från 1/5 och sedan sänka den från 1/11. 

Corona är inte anledningen till att företag avböjt att skriva under avtalet 

utan det är de orimliga villkoren i avtalet som är bekymret. Det finns 

problem med förskott/efterskottsbetalningen, den geografiska 

indelningen, samt att avtalet innehåller en del ekonomiskt oförutsägbara 

punkter ex krav på verksamhetssystem. Vår förhoppning är att IFN och ÄN i 

samråd kan se över de punkter som orsakar störst oro bland företagen och 

som ses som ett hot. Det finns en förväntan hos företagen att självklart 

kommer avtalet att ses över för i annat fall är detta bara en fördröjning av 

processen.” 

Ärendebeskrivning 

Nämnden får information om nuläget gällande nya avtal med 

hemtjänstutförare enligt LOV. 

Nämndens beslutsordning  

Yrkanden  

Carin Nilsson (S) – ”Utifrån rådande och förväntat kommande läge vad 

gäller Coronapandemin så befinner sig Umeås äldre- och 

funktionshinderomsorg i ett ansträngt tillstånd. Det gäller såväl 

socialtjänstens myndighetsutövning och upphandlingsresurser som de 

externa och interna hemtjänstutförarna. Det är då viktigt att säkerställa att 

hemtjänsten klarar av påfrestningarna med anledning av Coronaviruset och 

att personer med hemtjänst får sina insatser utförda utan avbrott och med 

den utförare de valt och känner sig trygga med. De effekter som det nya 

avtalet för de externa utförarna av hemtjänst enligt LOV kan ge i form av 

att företag lägger ned och att personer med hemtjänst får göra omval är 

därmed orimligt utifrån rådande ansträngda läge.”  

  

Med anledning av detta yrkas följande; 

  

1. Äldrenämnden beslutar att nuvarande upphandling av LOV 

hemtjänstinsatser och tidpunkten för när nya avtal ska träda i kraft 

skjuts upp till 2020-11-01 samt uppdrar till Upphandlingsbyrån att 

förlänga innevarande avtal till och med 2020-10-31. 
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2. Äldrenämnden reglerar ersättningen med en ökning av 25,00 

kronor/timme gällande hemtjänstinsatser samt 12,50 kronor 

gällande tillsynsbesök/påbörjad 30 min från och med 2020-05-01. 

  

3. Äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen om extra anslag 

under 2020 i storleksordningen 6,5 mnkr för äldrenämnden. 

  

4. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med 

de externa utförarna hur kommunen i övrigt kan stötta dessa kring 

den särskilda situation som råder gällande Coronapandemin. 

  

5. Äldrenämnden beslutar att omedelbart justera ärendet. 

 

Åsa Bäckström (V) yrkar 

- I första hand återremiss 

- I andra hand avslag till Nilssons (S) yrkande 2 och bifall till Nilssons 

(S) yrkande 1, 3 och 4. 

 

Veronica Kerr (KD) yrkar att de båda ansvariga nämnderna i samråd ser 

över det nya avtalet för att säkerställa att det inte försämrar nuvarande 

ersättning samt att villkoren i avtalet kan revideras om brister upptäcks. 

 

Lotta Holmberg (M) och Marianne Normark (L) yrkar bifall till Kerrs (KD) 

yrkande. 

 

Carin Nilsson (S) yrkar avslag på Kerrs (KD) m.fl. tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Bäckströms (V) yrkande om återremiss mot att ärendet 

ska behandlas idag och finner att nämnden beslutar att behandla ärendet 

idag. 

 

Ordförande finner att nämnden bifaller Nilssons (S) m.fl. yrkande 1, 3 och 

4. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Nilssons (S) yrkande 2 och finner att 

nämnden bifaller yrkandet. 
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Ordförande ställer bifall mot avslag på Kerrs (KD) m.fl. tilläggsyrkande och 

finner att nämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar att omedelbart justera 

paragrafen. 

 

Nämnden har därmed beslutat att 

- nuvarande upphandling av LOV hemtjänstinsatser och tidpunkten 

för när nya avtal ska träda i kraft skjuts upp till 2020-11-01 samt 

uppdrar till Upphandlingsbyrån att förlänga innevarande avtal till 

och med 2020-10-31. 

- reglera ersättningen med en ökning av 25,00 kronor/timme 

- gällande hemtjänstinsatser samt 12,50 kronor gällande 

tillsynsbesök/påbörjad 30 min från och med 2020-05-01. 

- hemställa hos kommunstyrelsen om extra anslag under 2020 i 

storleksordningen 6,5 mnkr för äldrenämnden. 

- ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med de externa 

utförarna hur kommunen i övrigt kan stötta dessa kring den 

särskilda situation som råder gällande Coronapandemin. 

- justera paragrafen omedelbart. 

Beslutsunderlag 

Bilaga Protokollsutdrag äldrenämndens arbetsutskott 2020-03-12 § 30 

Beredningsansvariga 

Carina Edberg, planeringssekreterare  

Nils Enwald, kanslichef 

Anna Karlander, chef för enheten för stöd och utveckling  

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
Kommunstyrelsen 
Pernilla Henriksson 
Anna Karlander 
Carina Edberg 
Nils Enwald 
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