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Kallelse
Årsmöte 2021
med Umeå centerkrets
Tid:  Tisdag 23 februari 18.00 (koppla gärna upp 17.30 så att vi kan hinna med  
  att checka av er mot röstlängden innan mötet börjar)
Plats:  Digitalt via Zoom, ange följande meeting-ID: 838 4239 2640

För att vi ska kunna kryssa av er mot röstlängden, och säkerställa att tekniken 
fungerar, uppmanar vi alla att koppla upp till mötet 17.30. Ni kommer att placeras 
i ett digitalt väntrum och släpps in i mötet allteftersom ni blivit avkryssade mot 
röstlängden, därför är det viktigt att ni tydligt skriver in ert för- och efternamn när ni 
ombeds uppge namn.

Har ni behov av teknisk hjälp inför mötet kan ni höra av er till politisk sekreterare 
Maja Westling på maja.westling@centerpartiet.se.
  

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Fastställande av kyrkovalslistor
• Antagande av politiskt program Äldrepolitik

Bifogat till kallelsen finner ni samtliga handlingar, de kommer även att finnas 
tillgängliga digitalt på www.centerpartiet.se/umea.

Medlemmar i centerrörelsen har möjlighet att skicka medlemsinitiativ under hela 
verksamhetsåret. Adress för sådana ställda till kretsen är:

Centerpartiet Umeå
Skolgatan 48
903 27 Umeå
umea@centerpartiet.se

Välkomna,
Kretsstyrelsen
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Förslag till föredragningslista 2021
1) Mötet öppnas 

2) Val av mötesfunktionärer (se sida 5)
a) Mötesordförande

i) Valberedningen föreslår Kerstin Sjöström till mötesordförande och Amandah 
Andersson till vice mötesordförande.

b) Sekreterare
i) Valberedningen föreslår Olle Edblom till sekreterare.

c) Justeringspersoner
i) Valberedningen föreslår Julia Algotsson och Sara Häggström till 

justeringspersoner. 

3) Godkännande av kallelse
Kallelsen har skickats till samtliga medlemmar per post 10 februari, vilket är i giltig 
tid enligt stadgarna. 

4) Fastställande av röstlängd 

5) Fastställande av föredragningslista 

6) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi (se sida 8) 

7) Revisorernas berättelse (se sida 12) 

8) Fastställande av balans- och resultaträkning 

9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10) Informationspunkter 
a) Kyrkovalet
b) Policy gällande Centerpartiets verksamhet: Centerpartiets verksamhet ska vara 

trygg och fri från trakasserier  

11)  Kyrkoval 2021 
Observera: dessa listor är ett förslag och att det är öppet att kandidera/föreslå nya 
namn även under stämman. Även efter stämman kan listorna komma att justeras 
om nya namn tillkommer, då är det upp till varje listas nomineringskommitté att 
besluta om justeringarna. 

a) Fastställande av valsedel Umeå pastorat
i) Föreslås: 

1. Monika Sandström 
2. Maria Karlsson 
3. Emma Ljadas 
4. Lars Ove Renberg 
5. Doris Grellman 
6. Steen Baerentsen 
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7. Åke Gustafsson 
8. Nils-Gunnar Mattsson 
9. Lars Lindgren 
10. Gunnar Vestberg 
11. Rolf Appelblad 
12. Sven-Olov Edvinsson 
13. Fredrik Rönn 
14. Mattias Larsson 

b) Fastställande av valsedel Sävar-Holmön församling
i) Föreslås: 

1. Eric Bergner 
2. Ulla Gustafsson 
3. Tord Johansson 
4. Inge-Britt Jonsson 
5. Björn Kriström 
6. Brita Bergner 
7. Set Jonsson 
8. Myrthi Åström 
9. Lars Bergner 
10. Sören Olsson 
11. Sonja Jonsson 
12. Arne Jonsson 

c) Fastställande av valsedel Hörnefors församling
i) Föreslås: 

1. Ann-Louise Eriksson 
2. Marie Sandström Öhberg 
3. Sven-Allan Andersson 

d) Fastställande av valsedel Holmsund-Obbola församling
i) Föreslås: 

1. Lars-Erik Edlund 
2. Tord Renström 
3. Inger Renström  
OBS! Detta är ett förslag som kan förändras och kompletteras 

e) Serviceavgift förtroendevalda Svenska kyrkan
i) Kretsstyrelsen föreslår kretsstämman besluta att sätta serviceavgift för 

förtroendevalda i Svenska kyrkan till 0 kr. 

12) Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen (se sida  
 13) 

13) Ersättningsfrågor 
 Valberedningen föreslår att ersättningarna för styrelseledamöter i kretsstyrelsen  
 ska lämnas oförändrade. 

14) Styrelseval
a) Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen inkl. ordförande

i) Valberedningen föreslår 9 antal ledamöter i kretsstyrelsen inkl. ordförande. 

b) Val av ordförande
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i) Valberedningen föreslår Fredrik Rönn, Innertavle, omval. 

c) Val av övriga ledamöter i styrelsen
i) Valberedningen föreslår: 

Solveig Granberg, Tavelsjö, omval 
Robert Axebro, Bullmark, omval 
Anna-Karin Sjölander, Teg, omval 
Delia Zadius, Dragonfältet, omval 
Åke Gustafsson, Berghem, omval 
Ellinor Hansson, Sävar, omval 
Ron Mahieu, Holmsund, omval 
Lars Ove Renberg, Väst på stan, omval

15)  Övriga valärenden
a) Val av ombud till distriktsstämman 

Valberedningen föreslår att förtroendevalda i Umeå kommuns nämnder och 
styrelser samt Umeå centerkrets, som kan delta väljs till ombud. Ifall vi fyller 
vår kvot är det först till kvarn som gäller. Vid platser över föreslår de stämman 
att uppdra till kretsstyrelsen att utse de ombuden. 

b) Val av ett ombud till partistämman samt ersättare
i) Valberedningen föreslår kretsordförande till ombud, och vice kretsordförande 

till ersättare. I de vall dessa inte kan delta föreslår de att kretsstyrelsen 
uppdras att utse ersättare. 

c) Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare
i) Valberedningen föreslår Nils Gunnar Mattsson, omval, och Ingrid Skoog, 

omval.
d) Val av valberedning

i) Avdelningsordförandena föreslår: 

16) Valförberedelser inför valet 2022
a) Fastställande av nomineringsriktlinjer för kommunvalet 2022 (se sida 17)
b) Val av nomineringskommitté

i) Kretsstyrelsen föreslår: 
ii) Styrelsen föreslår kretsstämman besluta att det för nomineringskommittén 

är obligatoriskt att delta i utbildning som anordnas av RO. 

17) Framställningar och förslag från kretsstyrelsen 

18) Behandling av motioner 
a) Framtidens äldreomsorg i Umeå (se sida 20)

19) Rapporter
20) Vid mötet väckta frågor
21) Mötet avslutas
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Valberedningen Centerpartiet Umeå 2021 
 

Protokoll för Umeå C-krets beslutande valberedningsmöte 

Datum: 18 januari 2021 kl 18.30 Plats:  Distans via Jitsi Meet 

Deltagare: Malin Gruffman, Håkan Appelblad, Sören Olsson, Eva Maaherra Lövheim 

 

1. Mötets öppnande  

Malin hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet.  
 
2. Val av mötesfunktionärer  

a) Mötesordförande  

Mötet beslutade: Att välja Malin Gruffman till mötesordförande.  
 
b) Mötessekreterare  

Mötet beslutade: Att välja Eva Maaherra Lövheim till mötessekreterare.  
 
c) Mötesjusterare  

Mötet beslutade:  Att välja Håkan Appelblad till mötesjusterare.  
 
3. Valberedningens förslag på mötesfunktionärer  

Diskussioner fördes kring kandidaterna att leda Umeå centerkrets stämma den 23 februari 2021 

Enligt Centerpartiets vägledning för valberedningens arbete bör dessa personer inte vara  
föreslagna för nya förtroendeuppdrag.  
 
a) Mötesordföranden vid kretsstämman  
 
Mötet beslutade:  Att föreslå Kerstin Sjöström som mötesordförande vid kretsstämman.  
 

b) Vice mötesordförande vid kretsstämman  

Mötet beslutade:  Att föreslå Amandah Andersson som vice mötesordförande vid kretsstämman.  
 

c) Mötessekreterare vid kretsstämman  

Mötet beslutade: Att föreslå Olle Edblom som mötessekreterare vid kretsstämman.  
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d) Mötesjusterare vid kretsstämman  

Mötet beslutade: Att föreslå Julia Algotsson och Sara Häggström som mötesjusterare vid 
kretsstämman.  

 

4. Valberedningen förslag till kretsstyrelse 

a) Antal ledamöter  

Mötet beslutade:  Att föreslå en styrelse om nio ledamöter.  

 

b) Ordförande  
 
Mötet beslutade:  
Att föreslå Fredrik Rönn (omval) som ordförande för Umeå centerkrets.  

 
d) Övriga ledamöter  
 
Mötet beslutade:  
 
Att föreslå  
Solveig Granberg, ledamot (omval)  

Robert Axebro, ledamot (omval)  

Anna-Karin Sjölander (omval)  

Delia Zadius, ledamot (omval)  

Åke Gustafsson, ledamot (omval)  

Ellinor Hansson (omval) 

Ron Maheiu (omval)  

Lars Ove Renberg (omval)  

 

5. Valberedningens förslag till revisorer  
 
a) Antal revisorer  

Mötet beslutade: Att föreslå två revisorer för kretsen.  
 
b) Revisorer  

Mötet beslutade: Att föreslå Nils Gunnar Mattsson (omval) och Ingrid Skoog (omval).  
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6. Ersättningar  

Valberedningen diskuterade ersättningar. 

Mötet beslutade: Att ersättningarna för styrelseledamöter i kretsstyrelse skall lämnas oförändrade.  

 
7. Val av ombud till Centerpartiets distriktsstämma  
 
Mötet föreslår att: Förtroendevalda i Umeå kommuns nämnder och styrelser samt Umeå centerkrets, 
som kan delta väljs till ombud. Ifall vi fyller vår kvot är det först till kvarn som gäller. Vid platser över 
föreslår vi stämman att uppdra till kretsstyrelsen att utse övriga ombud. 

 
 
8.Val av ombud till Centerpartiets partistämma  
Mötet föreslår att: Ordförande Umeå centerkrets utses till ordinarie ombud och Vice ordförande till 
ersättare. I de fall dessa inte kan åka föreslår vi att stämman uppdrar till kretsstyrelsen att utse 
ersättare. 

 
9. Mötet avslutas  

Mötesordförande Malin Gruffman tackade för förtroendet att få leda mötet och deltagarna som tagit 
sig tid att vara del i valberedningsprocessen.  

 

Mötet avslutades.  

 

_________________________________  _________________________________  

Malin Gruffman, mötesordförande   Eva Maaherra Lövheim, mötessekreterare  

 

_________________________________  

Håkan Appelblad, mötesjusterare  
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Verksamhetsberättelse 2020

Förtroendevalda
Kommunkretsens styrelse
Ordförande   Fredrik Rönn, Innertavle
Vice ordförande  Solveig Granberg, Tavelsjö
Kassör   Robert Axebro, Bullmark 
Sekreterare/adj led Maja Westling, Väst på stan 
Ledamot   Åke Gustafsson, Berghem
Ledamot   Delia Zadius, Dragonfältet 
Ledamot   Ellinor Hansson, Sävar
Ledamot   Anna-Karin Sjölander, Teg
Ledamot   Lars Ove Renberg, Väst på stan
Ledamot   Ron Mahieu, Holmsund

Adjungerade till styrelsen
Gruppledare kom. Mattias Larsson, Umedalen 
SV    Malin Gruffman, Täfteå 
Centerstudenter  Julia Algotsson, Centrala stan
CUF    Calle Lindkvist, Haga/Holmön 
Kyrkogruppen  Rune Sjöström, Berghem
Kretsadministratör Helena Samuelsson 

Revisorer 
Ordinarie   Nils-Gunnar Matsson, Degernäs 
    Ingrid Skoogh, Röbäck 

Valberedning
Sammankallande  Malin Gruffman, Täfteå 
Ledamot   Håkan Appelblad, Grubbe 
Ledamot   Sören Olsson, Sävar 
Ledamot   Eva Maaherra-Lövheim, Haga

Expedition/anställda 
Expeditionen finns på Skolgatan 48 (Ordenshuset). Lokalerna är gemensamma med 
Centerpartidistriktet. Helena Samuelsson administratör 70 %. 

Avdelningar 
Kommunkretsen har 12 Centerpartiavdelningar, 3 Centerkvinnoavdelningar, 1 
Centerstudentavdelning och 1 CUF-avdelning. 
Antalet medlemskap i kretsen totalt var 303 st den 31 december 2020. 
Där antalet medlemskap i Centerpartiet Umeå var 211 st, CK 77, CS 8 och CUF 19. 
Under året har kommunkretsen tappat totalt 27 medlemskap (8 individer). 

Årsstämma 
Kretsens årsstämma hölls den 25 februari i Ordenshuset Sveasalen, förutom 
sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes ett grupparbete som del av 
Samtalsåret 2020.
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Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan  
2 studiecirklar – med tot 56 studietimmar 
5 annan folkbildning (kortare kurser) med tot 25 studietimmar 
0 kulturprogram

Detta innefattar arrangemang som såväl kretsen som avdelningar inom kretsen 
anordnat tillsammans med SV.

Riksorganisationen och distriktets kurser/verksamhet 
Kommunkretsen har haft representation vid kommundagarna i Uppsala, 
kretsordförandekonferens digitalt, Centerdistriktets distriktsstämma i Lycksele, 
Tidningar i Norr årsstämma digitalt. Kretsen har representerats vid Umeå Folkets 
hus årsmöte, Ersboda Folkets hus årsmöte och Folkrörelsearkivets årsmöte. Kretsen 
har haft deltagare med i digitalt forum anordnat av distriktet och som livesänts på 
Facebook.

Kommunkretsens verksamhet 
Styrelsen 
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten följande tillfällen: 27/1, 25/2, 10/3, 7/4, 
4/5, 16/6, 11/8, 15/9, 13/10, 10/11, 8/12. 

Utöver detta har styrelsen haft en strategidag 10/10, samt tillsammans med 
avdelningsordförande och fullmäktigegrupp haft möten kring aktivitets- och 
valplanering. 

Övriga kretsaktiviteter 
Medlemsmöten 
20/1  Medlemsmöte, Åke Gustafsson och Stina Fahlgren informerade om   
  äldreomsorgsfrågor.
20/4  Livesänt digitalt öppet möte, Helena Lindahl och Fredrik Rönn diskuterade  
  skog, äganderätt och företagande
18/5  Digitalt medlemsmöte, Tema beredskap, på såväl individ- som    
  samhällsnivå. Gäster var Carina Wiro från Civilförsvarsförbundet och Lotta  
  Folkesson från LRF.
21/9  Digitalt medlemsmöte, Tema infrastruktur, Thomas Lundgren från   
  Övergripande planering samt Eva Maaherra-Lövheim.
21/10 Digitalt medlemsmöte, Tema Budget, Mattias Larsson och VAKIN, Anna- 
  Karin Sjölander.
23/11 Digitalt medlemsmöte, Tema skolan i Umeå, föredrag av Ron Mahieu   
  (FGN) och Robert Axebro (GVN)

Blodomloppet på distans 7 september
Ett 20-tal deltagare totalt, inklusive några nytillkomna medlemmar promenerade 5km 
från Ordenshuset via Lundabron och Gamla Tegsbron.

UmePride 26 september
Deltagande i livesänd kommunpolitisk debatt om HBTQ-frågor, Fredrik Rönn.

På grund av utbrottet av Covid-19 ställdes fysiska möten in från och med 12/3. Vi 
utforskade ganska snabbt möjligheterna med digitala möten, för att från och med 
april uteslutande arbeta på detta sätt, med några få undantag i september-oktober.
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Remisser 
Kommunkretsen tillsammans med fullmäktigegruppen har svarat på följande remisser 
under året: 

• FÖP Sävar
• Avfallsplan

Rapport kommunfullmäktigegruppen
Ja hur skall man summera 2020, ett år som inleddes som man kan förvänta sig 
att ett andra år i mandatperioden skall se ut vi inledde året med en utbildningsdag 
för våra förtroendevalda där vi jobbade med strategisk utveckling av politik och 
kommunikation för att vässa argumenten och politiken inför det år som skulle 
komma. På samma sätt så inledde vi planeringen för ”Samtalsåret 2020” för att gå ut 
och möta Umeborna för att samla in deras åsikter.

Vad som sedan hände är vi alla väl medvetna om, Coronapandemin slog med full kraft 
emot samhället och vände totalt upp och ned på allt!

På den positiva sidan så visade det sig att Umeå kommun och våra verksamheter 
hanterade pandemin och smittan på ett föredömligt sätt. Ända sedan i mars så har 
man agerat på ett aktivt och preventivt sätt vilket bidragit till att hålla nere smittan 
både hos personal, och hos elever, brukare och patienter.

Samtidigt gjorde pandemin att den politiska kartan i kommunen ritades om, inställda 
eller pandemikrympta möten gjorde att fokus mer riktades på att hantera de 
vardagliga situationerna och den mer långsiktiga politiken och förslagen hamnade i 
viss mån i bakgrunden.

Efter de inledande månadernas valhänthet så har vi succesivt under hösten börjat 
vänja oss vid detta med det digitala arbetsformerna och både nämndsmöten, 
fullmäktigemöten och gruppmöten hanteras numera digitalt utan några som helst 
problem.

I takt med att vi mer vant oss vide de digitala mötesformerna så har vi också 
kunnat börja ta mer och mer plats i den politiska diskussionen. Detta gör att jag 
känner mig väldigt säker att vi kommer kunna se fram emot goda insatser från våra 
förtroendevalda trots att alla möten numera hålls på distans!   

Mattias Larsson, gruppledare

Anställda
Fullmäktigegruppen har under 2020 haft en politisk sekreterare, Maja Westling, 
anställd på 100 %.

Inlämnat till Kommunfullmäktige under 2020
Motioner inlämnade tidigare men behandlade under 2020
Huskurage – räddar liv och förebygger våld Anna-Karin Sjölander Besvarad
Motverka osund konkurrens i Umeå   Alliansens gruppledare Besvarad
Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning Maja Westling  Bifallen

Motioner
Inför Rättviksmodellen i Umeå kommun  Alliansens gruppledare ej behandlad
Umeå Sveriges bästa folkhälsa 2020?  Anna-Karin Sjölander ej behandlad
Anlita logopeder i äldreomsorgen   Alliansgemensam ÄN ej behandlad
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Interpellationer
Kostnader för vattenskyddsområdet  Mattias Larsson

Frågor
Hur går det med uppdrag 16?    Maja Westling
Beviljat bygglov där förutsättningarna förändrats Mattias Larsson
Klimatförändringar och förtätning   Anna-Karin Sjölander

Rapport Kyrkopolitiska gruppen i Umeåkretsen 
2020 har, som för alla andra i samhället, varit ett annorlunda år p.g.a. pandemin. 
Som förtroendevalda i Svenska kyrkan skulle vi minska kyrkans kostnader genom 
att sälja en del fastigheter och minska personalstyrkan. Det har till största delen 
genomfört. 

Kyrkans verksamhet handlar mycket om att möta människor, just det vi inte ska göra 
i coronatider. Det har inneburit att verksamheten fått ställas om till nya former för 
att möta människors behov inte minst med anledning av pandemin. Kreativiteten har 
varit stor och mängder av möten har ägt rum i digital form. Nästan alla möten för 
oss förtroendevalda har skett digitalt något som ställer nya krav på delaktighet och 
demokrati. 

Monika Sandström med flera har under året motionerat om att återställa den 
diakontjänst som Tavelsjö församling miste i besparingsarbetet. Det ledde till att 
Tavelsjö nu har en diakontjänst.
Centergruppen i pastoratet har haft ett antal egna digitala möten under året och 
skapat en supertext-grupp för intern kommunikation.  

En av de konkreta beslut som tagits under året och som berör oss förtroendevalda 
är att arvodena minskar med ca 10 % och fryses under kommande mandatperiod. 
Dessutom minskar fullmäktige från 53 till 41 ledamöter. 

Arbetet med nomineringsarbetet inför kommande mandatperiod har påbörjats under 
hösten inför valet sept. 2021.

Tack till våra ledamöter i fullmäktige samt kyrko- och församlingsråd.
Rune Sjöström, gruppledare
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Verksamhetsplan 2020

Organisationen
Avdelningarna 
Avdelningar är fortsättningsvis Centerpartiets lokala - lokala organisation i Umeå 
kommunkrets. Kommunkretsen skall stimulera och ge support till lokala aktiviteter 
i avdelningarna. Lokal aktivitet kan genomföras som ett samarrangemang 
med kommunkretsen, målet är att alla lokala aktiviteter har avdelningar som 
huvudarrangör. 

Alla krets- och avdelningsaktiviteter förs i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan. 

Kretsen kommer under året att vara behjälplig med organisering och reorganisering 
av avdelningar.

Det kan innebära sammanslagningar, mera tydliga ”avdelningsgränser”. Kretsstyrelsen 
har som ambition att påbörja arbetet med sammanslagningar under 2021, för att 
vara helt klara 2022.

Kretsaktiviteter 

Medlemsmöten 

Medlemsmöten genomförs månatligen (med uppehåll för sommarmånaderna), varje 
medlemsmöte har ett tema exempelvis äldreomsorg, mötena skall också innehålla 
aktuell kommunal /riks-politisk information. Möten kan hållas helt digitala när behov 
av detta finns.

Utbildning 

Följande utbildningar är planerade för året:

•	 Politikskola under våren 2021

•	 Ta snacket – en demokraticirkel, under våren 2021

•	 Kommunikationsstrategi för förtroendevalda, våren 2021

•	 Studiecirkel miljöfrågor, hösten 2021

Alla utbildningar görs i samarbete med SV lokalt. Utöver dessa finns även 
föreningsutbildningar att ta del av.

Kommunkretsen kommer i den mån intresserade finns erbjuda medlemmar att gå 
steg 1-utbildningar i Kommunikation, Ledarskap och Politik. För de som ansöker, och 
blir antagna, till steg 2 kommer kretsen att stå deltagaravgiften. 

Programgrupper

Kretsstyrelsen tillsammans med gruppstyrelsen kommer att under året ordna en 
programgrupp som har i uppgift att ta fram och fördjupa Centerpartiets politik inom 
området Stadsutveckling. Arbetet leds av förtroendevald, och möjlighet att delta finns 
för intresserade medlemmar.
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Kyrkovalet

19 september är det val till Svenska kyrkan. Kampanjarbetet kommer att till största 
del ledas och genomföras av aktiva i kyrkan. Kretsen kommer dock att ge stöd i valet.

Kalender 2021 (inom parentes sådant som kommer från den nationella 
planeringen)

Januari 

21 Medlemsmöte

26 Kretsstyrelse inför kretsstämman

Februari

2 Årsmöte Centerstudenter

5-6 Digitala kommundagar (nationellt event)

23 Kretsstämma

24 Konstituerande kretsstyrelse

24 Förnominering startar inför kommunvalet 2022

28  Sista dag för motioner till distrikts- och partistämman

Mars

xx Kretsstyrelse

20-21Distriktsstämma

24 Medlemsmöte (tema ej bestämt)

April 

xx Kretsstyrelse 

xx Medlemsmöte

Maj 

xx Kretsstyrelse 

xx Medlemsmöte

28 Förtroenderåd (nationellt event)

Juni

xx Kretsstyrelse 

xx Medlemsmöte
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7 Gruppmöte

Augusti

xx Kretsstyrelse

xx Medlemsmöte

16 Gruppmöte

31 Sista dag att förnominera till kommunvalet

September 

xx Kretsstyrelse 

xx Medlemsmöte

13 Gruppmöte

19 Kyrkoval

23-26 Partistämma (nationellt event)

Oktober 

xx Kretsstyrelse

xx Medlemsmöte

1 Utskick medlemsomröstning kommunvalet

1-31 Medlemsomröstning kommunvalet pågår

11 Gruppmöte

November 

xx Kretsstyrelse

xx Medlemsmöte

1       Nomineringskommittén påbörjar sitt arbete med att ta fram förslag till valsedel

         kommunvalet 2022

15 Gruppmöte

19 Kretssamråd (distriktsevent)

20 Nomineringsstämma. Fastställande av region- och riksdagslistor (distriktsevent)

December 

xx Kretsstyrelse

xx Medlemsmöte
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6 Gruppmöte

Kalender 2022

Januari

xx Kretsstyrelse inför kretsstämman

Februari

xx Kretsstämma. Fastställande av valsedel till kommunvalet

Maj

xx Kandidatfotografering  

Augusti

xx Valstugor öppnar

September

11 Val till Riksdag, Kommun och Region

Oktober

xx Nomineringsstämma. Fastställande av uppdrag i kommunen.
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kretsstyrelsens Förslag till  
Nomineringsriktlinjer för kommunvalet 2022

Kretsen ansvarar enligt Centerpartiets stadgar och arbetsordning för nomineringarna och 
fastställandet av listorna till kommunfullmäktige. Dessa nomineringsriktlinjer utgår från det 
förslag till nomineringsriktlinjer som tagits fram av distriktsstyrelsen för val till riksdag och 
regionfullmäktige.

Nomineringskommitténs uppdrag och ansvar
Nomineringskommitténs ansvar är att i enlighet med de av kretsstämman fastställda reglerna 
för nomineringsprocessen och skrivningarna om god representativitet upprätta förslag till val-
sedel. Nomineringskommittén har rätt att själva nominera kandidater.

Det är kommitténs ansvar att säkerställa att alla som föreslås är valbara till det val som no-
mineringen avser.

Process för förnominering av kandidater
Förnominering är den process där medlemmarna föreslår kandidater som de önskar ska fin-
nas på Centerpartiets valsedel. Alla medlemmar i Centerrörelsen har rätt att föreslå kandida-
ter och att själva kandidera.

Alla medborgare som är valbara till den församling som nomineringen gäller kan föreslås i 
förnomineringen. Först när valsedeln ska fastställas krävs medlemskap av alla som kandi-
derar eftersom medlemskap i Centerrörelsen är en förutsättning för att kunna representera 
Centerpartiet.

De föreslagna kandidaterna ska tillfrågas och ge skriftligt medgivande innan namnen presen-
teras för medlemmarna.

Sista datum för förnominering, och därmed möjlighet för kandidaten att finnas med i presen-
tationen inför medlemsomröstningen, är den 31 augusti 2021.

Presentation av kandidater
Samtliga kandidater som nominerats inom rätt tid ska ges möjlighet att presentera sig på lika 
villkor. Kandidaterna ska presenteras i bokstavsordning utifrån efternamn. Samtliga medlem-
mar ska kunna ta del av presentationen. Nomineringskommittén ansvarar för att så sker.

Rådgivande medlemsomröstning
Den rådgivande medlemsomröstningen är en av de metoder som nomineringskommittén har 
att använda sig utav. Den ska förrättas genom att varje medlem tillsänds röstsedel. Omröst-
ningen kan ske via brev, elektroniskt eller fysiskt i lokal t.ex. i samband med en kandidatut-
frågning. 
Nomineringskommittén beslutar hur omröstningen praktiskt arrangeras. Det sätt som man 
väljer ska garantera den röstandes anonymitet och säkerställa att varje medlem endast kan 
avge en röst.

I samband med den rådgivande medlemsomröstningen har medlemmarna rätt att föreslå nya 
kandidater som inte har förnominerats.

I den rådgivande medlemsomröstningen ges medlemmarna möjlighet att rangordna de förn-
ominerade kandidaterna genom att föreslå i vilken ordning kandidaterna bör placeras på val-
sedeln. Valsedeln får innehålla högst tio namn. Om valsedeln innehåller färre namn än som 
beslutats ges poäng ”underifrån”, dvs. om medlemmen endast föreslår fyra namn ges dessa 
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poäng som om de hade plats 7-10 på valsedeln. Detta för att undvika taktikröstning.

Nomineringskommittén ansvarar för att sammanställa resultatet från den rådgivande med-
lemsomröstningen så att kandidaternas totala poängsumma framgår. Även antalet första, an-
dra och tredjeplatser per kandidat ska redovisas.
Resultatet från den rådgivande medlemsomröstningen ska vara tillgängligt för ombuden inför 
beslut om valsedel.

Kompletterande urvalsmetoder
Djupintervjuer bör genomföras av nomineringskommittén för att den ska få en god bild av 
kandidaternas förmåga, ambition och kapacitet inför det slutgiltiga förslaget till valsedel.

Antal valsedlar
Nomineringskommittén ska ta fram förslag på en lista för hela kommunen.

Förslag till valsedlar
Urvalsmetoderna och den rådgivande medlemsomröstningen ligger till grund för nominerings-
kommitténs förslag.

Vid utformning av valsedel ska jämlikhet, jämställdhet och mångfald vara ledord.
Centerpartiet ska ha bredd i partiets representation och kompetenta, engagerade företrädare 
som tillsammans bildar en mångfald av erfarenhet och bakgrund. Därför är aspekter som en-
gagemang, bakgrund, erfarenheter, kön och ålder viktiga att värdera när valsedlar utformas 
och val förrättas.

Innan förslaget till valsedel presenteras ska nomineringskommittén kommunicera sitt förslag 
enskilt med kandidaterna. 

Förslaget till valsedel ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast åtta dagar före nomine-
ringsstämman.

Beslut om valsedel
Valsedel till kommunfullmäktige fastställs på nomineringsstämman dit medlemmarna kallas.

Nomineringskommitténs förslag är huvudförslag när valsedeln ska fastställas.
Innan behandlingen av valsedeln avslutas nomineringarna. Efter detta beslut är det inte läng-
re möjligt att nominera nya kandidater.

Kandidat som vid nomineringsprocessens början inte är medlem, ska vara medlem senast då 
listan fastställs. Annars stryks personen från listan. Om inte nomineringsstämman beslutat 
annat flyttas då alla kandidater under den strukne ett steg uppåt på valsedeln.

Valet är i första hand ett partival med personvalsinslag. Alla som kandiderar är att betrakta 
som personvalskandidater. Eftersom personval och kryss kan spela in, ska nomineringsstäm-
man efter valet besluta om vem som ska vara Centerpartiets främste företrädare i Umeå 
kommun.

Nomineringskommittén lägger förslag om detta till nomineringsstämman.

Kandidatförsäkran
Alla som kandiderar på valsedel ska skriva under en nationell kandidatförsäkran i samband 
med att de accepterar sin nominering. Mötespresidiet ska inför fastställande av valsedeln läsa 
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upp kandidatförsäkran för nomineringsstämman före valet så att alla kan ta del av vad det 
innebär att kandidera för Centerpartiet. Kretsstyrelsen ansvarar för att förvara kandidatför-
säkran i original under hela mandatperioden. 

Senast på nomineringsstämman efter valet ska samtliga personer som, genom valet och/eller 
nominering, ges ett förtroendeuppdrag skriva under en lokal kandidatförsäkran. Den lokala 
kandidatförsäkran ska läsas upp av mötespresidiet för nomineringsstämman så att alla kan ta 
del av vad de förtroendevalda och partiet lovar gentemot varandra. Kretsstyrelsen ansvarar 
för att förvara den lokala kandidatförsäkran i original under hela mandatperioden. 

Vid fyllnadsval under mandatperioden ska den nye förtroendevalda skriva under båda kandi-
datförsäkringarna, om hen inte gjort det tidigare.

Anmälan av valsedel
Kretsstyrelsen ansvarar för att fastställd valsedel lämnas in till valmyndigheten på det sätt 
myndigheten anvisat.

Beslut om Centerpartiets representation efter valet
Det ska vara tydligt för medlemmarna hur beslut fattas. Kretsstyrelsen kommer att kalla till 
en nomineringsstämma efter valet för att besluta om Centerpartiets representation gällande 
de uppdrag som kommunvalet medför i Umeå.

Kretsstyrelsen föreslår kretsstämman besluta
att fastställa ovanstående riktlinjer.

Tidsplan
2021 - 2022
Alternativ lång förnominering – kort omröstning
23 feb     Beslut om nomineringsriktlinjer för kommunvalsedeln
23 feb – 31 aug  Förnominering till kommunvalsedeln (27 veckor)
1 okt     Utskick medlemsomröstning
1 okt – 31 okt  Medlemsomröstning pågår (4 veckor)
31 okt    Sista dag för medlemsomröstning

Nov-jan   Nomineringskommittén arbetar med sitt förslag 
Feb -22   Nomineringsstämma för att fastställa kommunvalsedel

11 sep 2022   Valdag riksdag, region och kommun

Okt 2022  Nomineringsstämma för att nominera till de uppdrag Centerpartiet  
 får inom kommunen
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Motion: Framtidens äldreomsorg i Umeå 
Inledning
Uppdraget 
Fullmäktigegruppen i kommunkretsen gav 2020 en programgrupp i uppdrag att ta 
fram ett förslag till Centerpartiets politik inom äldreomsorgen 2021–2030. Tanken 
var att slutrapporten skulle presenteras vid höststämman oktober 2020. Gruppen 
samlades för ett första möte den 19 februari, under våren låg arbetet nere på grund 
av den rådande pandemin, den 16 september återupptogs arbetet och har därefter 
har mötena varit digitala. Tidtabellen har förskjutits och nu är datumet för slutrapport 
satt till kommunkretsens årsstämma i februari 2021.

Gruppen 
Gruppen har bestått av Åke Gustafsson och Stina Fahlgren (Äldrenämnden), Lars Ove 
Renberg, Solveig Granberg, Gunnel Malmberg, Rune Sjöström, Eric Bergner och Maja 
Westling politisk sekreterare och teknisk support 

Metod 
Gruppen enades om att formulera en gemensam målbild, göra en nulägesanalys och 
genom informationsinhämtning internt och externt skaffa en aktuell bild av läget i 
äldreomsorgen. Gruppen enades om att avgränsa rapporten till tre frågeställningar 

• Hur vill vi se kommunens organisering av äldrefrågor inklusive bemanning och  
 rekrytering  
• Hur ser vi på civilsamhällets del i de äldres vardag?
• Hur ser vi på de äldres boende i hela samhället?

Den interna och externa informationsinhämtningen har fått genomföras utan fysiska 
möten, inga studiebesök har varit möjliga. Gruppen har arbetat med telefonmöten, 
digitala möten och enkäter. Göran Gunnarsson (ledamot äldrenämnden i Linköping 
och tidigare regionråd i Östergötland) har deltagit vid två zoom-möten. Gunilla Druve 
Jansson (Skara, ledamot i SKRs primärvårds och äldreberedning) har bidragit med 
aktuell information. Återigen så har pandemin varit en starkt begränsande faktor i 
vårt arbete och inneburit att till exempel träffa brukare varit näst intill omöjligt. 

Bakgrund
Då initiativet till ett programarbete togs vid ett gruppmöte november 2019 var 
Coronaviruset och en kommande pandemi helt okänt.  Att pandemin särskilt skulle 
drabba äldreomsorgen, kunde vi heller inte förutsäga. Det visade sig att de brister 
som vi kände till och skulle titta närmare på blev allt mera uppenbara under det år 
som gick. 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och Coronakommissionen har i sina rapporter 
utifrån ett nationellt perspektiv pekat på brister i äldreomsorgen. En hel del av det 
som beskrivs och slutsatserna i rapporterna är även tillämpliga i Umeå kommuns 
äldreomsorg. Som en följd av den massiva kritik som kommit fram i dessa rapporter 
så kan man nog förvänta sig att det från regeringshåll kommer förslag till en radikal 
förbättring av äldreomsorgen.  Regeringens utredare Margareta Winberg (Framtidens 
socialtjänst) 20.08.26 ansåg i sitt slutbetänkande att det inte behövs någon särskild 
äldrelag. Den 22 december meddelade stadsminister Stefan Löfven att det skall 
tillsättas en utredning för en ny äldrelag. 

Centerpartiets uppfattning är att ny äldrelag ska tydliggöra ansvaret för att förhindra 
att äldre på grund av olika lagstiftningar hamnar mellan stolarna. Genom en äldrelag 
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kan den hemsjukvård och personliga omvårdnad som i dag utförs under olika 
lagstiftningar sammanföras till en insats som kallas ”hemvård”. Hemvården ska 
bestå av en multiprofessionell grupp av exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor, 
fysioterapeuter och dietist. 

Umeå kommuns organisation av äldrefrågor
Bemanning
Då beslutet om att erbjuda alla medarbetare i kommunen heltid togs gjordes 
jämförelser med andra jämförbara kommuner som visade att Umeå generellt hade en 
lägre grundbemanning i de särskilda boendena.

Umeås grundbemanning är idag i någorlunda nivå med jämförbara större 
kommuner. Däremot skiljer sig Umeå kraftigt från samtliga dessa med avseende på 
kompetensnivå med undersköterskeutbildning (2019: Umeå 56 %, medel större stad 
80 %). Också när det gäller tillgång till specifik demenskompetens inom de särskilda 
boendena finns klara brister. Satsningen på rekrytering och internutbildning måste 
utvidgas.

Den omorganisering av kommunens verksamhet inom HSIH (Hälso- och sjukvård 
i hemmet) som skett under pågående pandemi behöver utvärderas. Uppdelningen 
mellan kontaktarbete och vårdande arbete för sjuksköterskorna är i sig bra, men har 
lett till fler brukare per sjuksköterska, särskilt helgtid.

Den varierande och låga utbildningsgraden hos omsorgspersonalen leder till ökad 
belastning för de med rätt utbildning och större behov av verksamhetskunskap i 
chefsleden. Vi behöver fler sjuksköterskor som chefer inom äldreboendena. 
Det behövs också fler sjuksköterskor och läkare med geriatriska kompetens och 
utbildning inom demensvård. På så sätt får äldre bättre möjligheter att bli be-dömda 
av en läkare. För äldreomsorgen kan det också innebära att övriga yrken inom 
äldreomsorgen blir mer attraktiva och att sjuksköterskorna inom äldrevår-den får 
ett bättre stöd i sitt dagliga arbete. Det blir då lättare att anställa övrig kvalificerad 
personal vilket är ett stort problem idag för äldreomsorgen. 

Antalet specialistutbildade sköterskor minskar. För att bli en attraktiv arbetsgivare 
med god tillgång till kompetenta sköterskor behöver vi, på samma sätt som många 
andra kommuner, anställa sjuksköterskor på utbildningstjänster, tex med den modell 
för akademiska specialisttjänster som Vårdförbundet föreslår. 

Samarbete med andra huvudmän
Samarbetet mellan huvudmännen har, till följd av  pandemin, förbättrats. Men 
det behöver göras ännu mer. Idag hindra både sekretesskrav och skilda system 
gränsöverskridande samarbete mellan omsorg och sjukvård i såväl region som 
kommuner. Allt eftersom befolkningen blir äldre ökar behovet av sjukvård i hemmet. 
Region och kommuner behöver därför, precis som i exempelvis Västra Götaland, 
etablera ett mycket mer nära samarbete kring både arbetssätt och hur man 
informerar varandra. 

Den nationella satsningen på ”God och nära vård” måste prioriteras mer. Att 
läkarna, med det övergripande ansvaret, undantagslöst är regionanställda medan 
sjuksköterskorna, som utför de sjukvårdande uppgifterna, är kommunanställda är 
direkt försvårande. På längre sikt behöver kommunen kunna anställa egna läkare 
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med rätt kompetens.  

Så ska hemtjänsten bedrivas
Centerpartiet Umeå vill att satsningar görs så att äldre med omsorgsbehov 
och hemtjänst får träffa kompetent omsorgspersonal som inte byts för ofta. 
Hemtjänstpersonalens schema och tidssättning ska vara realistisk så att den äldres 
behov av att äta mat, samtala, duscha, gå på toaletten och ta en promenad (i 
naturen eller ”på stan”) kan tillgodoses.

För den ökande del av medborgarna som är äldre äldre finns ett helt naturligt behov 
av stöd. Då den relativa andelen särskilda boenden minskar ökar denna grupps behov 
av enklare stödinsatser, oavsett hälsotillstånd. För de äldre äldre (vanligtvis räknar 
man från 75 år och uppåt) bör de möjligheter till förenklad biståndsbedömning som 
nuvarande lagstiftning medger utnyttjas.

Centerpartiet vill ha en äldreomsorg som:
• är grundad på respekt för individen
• håller god kvalitet vad gäller såväl kompetens och bemanning som verksamhet  
 och organisation
• har en sammanhållen hälso- och sjukvård och omsorg 
• har tillgång till kommunalt anställda läkare med specifik kompetens och intresse  
 för geriatrik
• ger möjlighet att välja olika utförare
• har en ökad andelen förenklade biståndsbedömningar 

Civilsamhällets del i de äldres vardag
Det vi konstaterat är att civilsamhället har en stor betydelse för en fungerande 
äldreomsorg, bara det som brukar betecknas som anhörigomsorg står för 
uppskattningsvis av en femtedel av all omsorg. Anhörigomsorgen bygger på 
att enskilda individer känner ansvar och utifrån sin egen livssituation under 
kortare eller längre tid gör en omsorgsinsats. Umeå är en kommun med hög 
befolkningsomflyttning vilket innebär att anhöriga i hög utsträckning finns på 
bostadsorter där närheten till de anhöriga inte ger möjlighet till den omsorgen. 
Umeå kommun kan ge anhöriga olika former av stöd utifrån den anhöriges och den 
närståendes situation. 

Frivilligcentralen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som samordnar 
volontärer och erbjuder medmänskliga insatser främst mot äldre. Verksamheten 
drivs i samverkan med Röda Korset, PRO (Pensionärernas riksorganisation)  RPG, 
(Riksförbundet Pensionärsgemenskap)  SKPF( Svenska kommunal Pensionärernas 
Förbund och SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund) . Svensk kyrkan och 
frikyrkor, Rädda barnen, Röda korset, Stadsmissionen med flera har också många 
ideella uppdrag för den som vill engagera sig. Ska frivilligarbetet fungera i det 
större sammanhanget så är frivilligcentralen som samordnare en viktig aktör. 
Frivilligcentralen får idag stöd från kommunen i form av bidrag till lokalhyra och lön 
till verksamhetsledare. Pensionärsföreningarna får stöd  i form av verksamhetsbidrag. 
Bidrag kan också ges i form till projekt och eller samverkansprojekt. En fortsatt nära 
samverkan mellan civilsamhälle och kommun är helt nödvändig av många skäl.
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Centerpartiet i Umeå vill:
• Att en rejäl kartläggning av civilsamhällets betydelse för äldreomsorgen i Umeå  
 kommun genomförs
• Ha ett fortsatt och utökat stöd till frivilligcentralen samt övriga föreningar som  
 arbetar med volontärsarbete gentemot gruppen äldre 
• Att nivåer för anhörigstöd justeras uppåt och att informationen om anhörigstöd  
 blir bättre.

De äldres bostäder och livsmiljö
Bostäder för äldre finns och bör finnas i hela samhället och i alla typer av 
bostadsbestånd. Umeå kommuns äldre har större behov av omvårdnad i dag än 
jämförbara ”större städer” i Sverige. En god samhällsplanering underlätta ett aktivt 
liv både fysiskt och mentalt vilket är viktiga faktorer för en frisk befolkning långt upp i 
åldrarna.

En god samhällsplanering
Variation och mångfald av bostäder och arkitektur medför en långsiktig hållbar 
livsmiljö och en god ekonomi för staden. Bostäder för äldre bör lokaliseras i närheten 
av service och allmänna kommunikationer. Kvarter i centrala lägen inrymmer ofta 
butiker och andra verksamheter. När lägenheter för äldre lokaliseras i centrala 
stadsdelar bidrar det därför till ett rikt liv för den äldre med närhet till inköp, kultur 
eller kollektivtrafik. De boende får nära till allt.  Kvartersstaden har skyddade 
gemensamma gårdar som möjliggör nära möten mellan barn, vuxna och gamla. 
I kvarteret kan både förskolor och till exempel trygghetsboenden samsas liksom 
bostäder för övriga invånare. 
I byn placeras bostäder för äldre med fördel i centrala lägen med närhet till butiken, 
torget och kollektivtrafiken.

Boende i vård-  och omsorgsboende bör ges möjlighet till variation och berikande 
utevistelse. Uteplatser bör delas med andra verksamheter eller boende i andra 
typer av bostäder. AB Bostaden i Umeå har en ambition att skapa hemlika miljöer 
i kommunens vård- och omsorgsboenden. På Västteg planeras ett kvarter med ett 
vård- och omsorgsboende tillsammans med andra bostäder med gemensamma 
gårdar och goda solförhållanden. 

Umeå norra korttids

Bäckbacka Lundagård

Aktrisen vårdboende
Aktrisen resursenhet
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Bruksbacken och 
Bruksbacken korttids 

Sjöbacka
Tavelsjö

Karta Eniro

Holmsund gruppboende 
Holmsund korttids
Holmsund servicehus

Eriksdal och 
Eriksdal korttids 

Solgården och 
Solgården korttids 

Älvkungen 
vårdboende

Äldreboende, särskilt boende eller vård- och omsorgsboende 
Äldreboende, särskilt boende eller vård- och omsorgsboende, är ett boende för dig 
som behöver service och omvårdnad dygnet runt.

Trygghetsboende, trivselboende och seniorboende
Äldre i Umeå som är för friska och pigga för äldreboende men som vill ha mer 
trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem, kan välja att 
bo i seniorboende, seniorboende+ , trygghets- eller  trivselboende. Seniorboende, 
trygghetsboenden och trivselboenden byggs och drivs av privata fastighetsföretag 
samt av det kommunalägda AB Bostaden. Flera servicehus omvandlas idag till 
trygghetsboende. 

Är man 70 år eller äldre kan man välja i ett trygghetsboende, men åldersgränsen kan 
variera. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ men i många kommuner ordnas 
trygghetsboende för den äldre genom kommunens biståndsbeslut.

I ett trygghetsboende ska det finnas gemensamhetslokaler samt social samvaro och 
aktiviteter vilket inte krävs för att bygga senior- eller trivsellägenheter. Till skillnad 
från särskilt boende ingår varken mat, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett 
krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha lokaler för 
måltider och tex samvaro, hobby samt rekreation. Flera trygghetsboenden har en 
trygghetsvärd på plats på angivna tider.
Umeå kommun bygger inte trygghetsboenden i dag. AB Bostaden väljer i stället att 
bygga seniorboende + som har både service och gemensamhetslokaler, eftersom 
man anser att statliga investeringsstöd för hyreslägenheter är förmånligare än för 
trygghetsboende. I bostadsfastigheter kan man också söka investeringsbidrag för 

Kartor som visa Umeå kommuns vårdboende och servicehus. Utöver redovisade seniorboende 
finns det trygghetsboenden och seniorboenden i privat regi.
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gemensamma ytor via lagstiftningen för trygghetsboende. 

I Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram 2017-2024 står det att det utöver 
vård- och omsorgsboenden behövs andra boendeformer för att tillgodose behovet 
för äldre i Umeå. Idag är det brist på trygghetsboenden, trivselboenden och 
seniorboenden och i huvudsak överlåter Umeå kommun uppgiften att tillgodose 
behovet till den privata marknaden. Ett tillskott på mellanboendeformerna skulle även 
medföra ökad rörlighet på bostadsmarknaden och frigöra bostäder för andra delar av 
befolkningen. Centerpartiet anser att Umeå kommun saknar en bostadsstrategi för de 
äldres behov.  

Centerpartiet i Umeå vill:
Boende för äldre

• Att alla invånare ges möjlighet att välja ett trygghetsboende eller ett    
 seniorboende med  trygghetsvärd, gemensam matsal och sociala aktiviteter   
 utöver hemtjänst när den egna bostaden blir för obekväm.
• Att en strategi för byggandet av bostäder för äldre ska utredas och strategin   
 ska planeras in i kommunens översiktsplaner.
• Att möjlighet ska finnas att välja ett boende som underlättar ett aktivt liv  
 och social gemenskap genom kommunens omsorg när den gamla inte har   
 möjligheter att själv ordna med sitt boende. Ett exempel är biståndsbedömt   
 trygghetsboende. 
• Placera bostäder för äldre i centrala lägen med bra tillgång till kollektivtrafik,  
 kulturutbud och butiker. 
• Blanda bostadstyper och att det byggs även för äldre inom kvarteren,    
 stadsdelarna och i byn.
• Att möjlighet till odling för de äldre ska finnas på gårdar och i kvarter.    
 Uteplatser och balkonger orienteras mot sydliga väderstreck  som ger ett gott 
 mikroklimat för boende och växter.

För vård- och omsorgsboende 
• Sträva efter hemlika boendemiljöer. Bygg skärmväggar mellan sovplats och TV- 
 hörna så att sängplatsen kännas ombonad. 
• Att det byggs boenden med låga bröstningshöjder på fönstren så att    
 sängliggande gamla kan se ut. 
• Bygg en egen balkong till varje lägenhet. 
• Förhindra smittspridning genom att slussar dvs en liten hall byggs till varje   
 lägenhet.
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BILAGA
Ekonomi och budget för Äldrenämnden 2021 och plan för 2022–2024
Äldrenämndens budget för 2021-2022
Äldrenämnden (ÄN) har fått ett tillskott på 50 miljoner kr för år 2021. Samtidigt 
har nämnden ett sparbeting på knappt 32 miljoner kr. Det innebär att tillskottet till 
nämnden från Kommunfullmäktige (KF) endast räcker till beräknade löneökningar, 
höjning av sociala avgifter och övriga indexuppräkningar. Det statliga bidraget 
Äldreomsorgssatsningen är för Umeå 41,4 miljoner kr per år. Satsningen ska 
användas till bland annat undersköterskor med specialansvar, införande av nya 
metoder IBIC (individens behov i centrum) samt till externa utförare och höjning av 
ersättning till hemtjänst i privat regi, LOV-ersättning.

Umeå har ett kostnadsläge som är omkring  16 % högre än ”större stad”. Alla stenar 
bör vändas på för att komma till rätta med de höga kostnaderna.

Ur Äldrenämndens uppdragsplan och budget för 2022–2024:
”För att möta de ekonomiska utmaningarna ska Umeå kommun fram till 2024 
minska avvikelse i nettokostnadsavvikelse (dvs kostnader minus intäkter) i relation 
till jämförbara större städer som tex Linköping, Uppsala, Lund och Västerås.  Umeå 
har historiskt sett haft höga nettokostnadsavvikelser inom flera verksamheter. 
För äldreomsorgen inklusive försörjningsprocesserna var nettokostnadsavvikelsen 
2019 15,8 %. En förklaring är att Umeå har en högre andel invånare 65 år eller 
äldre med särskilt boende eller med hemtjänst. Antalet beviljade timmar per 
hemtjänsttagare är också högre i Umeå än i jämförbara större städer. Medelåldern 
i särskilt boende och hemtjänst är lägre i Umeå än större stad. Umeås äldre 
befolkning är alltså i större behov av omvårdnad än riket i övrigt. Däremot är 
kostnaden per brukare i särskilt boende och per hemtjänsttagare lägre eller nästan 
jämförbart mot större stad.

En förflyttning av kommunens insatser behöver därför ske från vård- och 
omsorgsboende till hemtjänst och förebyggande insatser för att garantera en 
långsiktigt hållbar äldreomsorg.”

I kommunfullmäktiges budgetbeslut i oktober 2020 fick Äldrenämnden ett tillskott 
på 50 mnkr exklusive KFs beslutade ramjustering på knappt 32 mnkr.  Budget för 
Äldrenämnden för år 2021 är 1 149,7 mnkr.

Utgångspunkten är en budget i linje med nämndens mål som värnar om den 
lagstadgade kärnverksamheten.

Tillskottet till nämnden från KF räcker endast till beräknade löneökningar, höjning av 
sociala avgifter och övriga indexuppräkningar.

Äldreomsorgssatsningen är statligt riktade stadsbidrag för att skapa ökade 
förutsättningar att stärka äldreomsorgen. För Umeås del blir det ca 41,4 mnkr per år. 
Detta riktade statsbidrag är reserverat för äldreomsorgen men ingår inte i nämndens 
budgetram.

För att äldrenämnden ska klara förväntade volymökningar under 2021 utifrån 
demografi föreslås att delar av det riktade statsbidraget används till bland annat 
höjningen av LOV-ersättningen dvs den ersättning som privata utförare av hemtjänst 
får, samt tillkommande volymer inom hemsjukvården. Umeå kommun har betalat 
omkring 100 kr mindre i ersättning per timme till hemtjänstföretagen än vad 
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den kommunala hemtjänsten kostar vilket har inneburit problem för de privata 
hemtjänstföretagen i Umeå. I övrigt föreslås statsbidraget användas till exempel till 
kompetensutveckling, arbetsmiljöåtgärder och ökad bemanning. Äldreomsorgslyftet 
som innebär statsbidrag till kompetenshöjning av befintlig personal har tyvärr varit 
svårt att ta del av på grund av för få platser på Komvux. Centerpartiet har föreslagit 
i ÄN att försöka hitta lösningar så att Umeå kan ta del av bidraget och att fler kan få 
vidareutbildning men förvaltningen har inte presenterat något förslag ännu. 

Fördelning av äldrenämndens budget inom ram: 
• Utbildnings- och kompetensförsörjningsinsatser 5,0 mnkr 
• Ökad fysisk aktivitet för äldre i samarbete med Umeå Fritid 0,3 mnkr 
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Fördelning av äldreomsorgssatsningen 41,4 mnkr:

Organisation mars 2020
• 18 särskilda boenden med 1 036 platser
• Hemtjänst 2 079 personer över 65 år (994 kommunal hemtjänst, 1 123 extern 

utförare)
• Umeå kommun har 11 externa hemtjänstutförare  

Befolkningsprognoser
Under budgetåret 2021 och planeringsperioden 2022–2024 förväntas antalet personer 
i åldersgruppen 65–79 år öka med drygt 3 % och antalet personer i åldersgruppen 80 
år och äldre beräknas öka med i snitt 20 %. 

Ekonomi budget ÄN 2021 
Betalningsansvar    4,4 mkr 
Hemtjänst     329,3 mkr 
Hemsjukvård    95,1 mkr 
Hälso-sjukvård SÄBO  95,5 mkr 
Vård och omsorgsboende  524,0 mkr 
Öppen verksamhet   8,2 mkr 
Gemensamma kostnader  93,2 mkr 
Summa nämnd    1 149,7 mkr 
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Antal medarbetare yrkeskategorier ÄN (KOLADA 2019)
Undersköterskor  879
Sjuksköterskor  243
Vårdbiträden/motsvarande 768 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS ) har ett särskilt medicinskt ansvar för att:
• patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
• det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal  
 vid behov
• patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt
• rutinerna för läkemedelshantering är säkra
• besluten om delegering är patientsäkra
• patientjournaler förs
• anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig skada   
 eller sjukdom i sam-band med vård och behandling eller utsatts för risk för det

Definitioner av olika boendeformer för äldre  

Begrepp boendeformer 
• Ordinärt boende: Bostäder på den reguljära bostadsmarknaden, exempelvis hyres- 

och bostadsrätter eller småhus. 
• Trygghetsboende: En boendeform på den reguljära bostadsmarknaden i form av 

hyresrätt där det kan finnas personal dagligen som kan stödja de boende under 
vissa angivna tider, samt utrymmen för samvaro, måltider, hobby och rekreation. 
Bostäderna är oftast reserverade för hushåll där minst en person har fyllt 70 år 
men åldersgränsen kan variera.

• Seniorboende: samlingsnamn för bostäder som riktar sig till äldre. Många 
seniorbostäder är byggda med god tillgänglighet och med möjligheter till social 
samvaro. 

• Mellanboende: samlingsnamn för seniorboende, trygghetsboende eller andra 
former av anpassade boenden för äldre. 

• Särskilt boende: För personer med omfattande vård- och omsorgsbehov. I Umeå 
kommun används begreppet Vård- och omsorgsboende. Men även äldreboende 
och serviceboende kan förekomma. Särskilt boende skiljer sig mot övriga 
boendeformer genom att det krävs ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen för 
att få en plats. Det är behovet av vård- och omsorg som avgör om man beviljas en 
plats. 
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Antal boende i Umeå kommuns SÄBO samt övrigt vårdboende år 2020.

Antal platser SÄBO 
2020
Boende Boendeform Antal platser Antal avdelningar
Aktrisen Vårdboende 40 6
Aktrisen resursenhet Vårdboende 8 1
Bruksbacken Vårdboende 59 6
Bruksbacken korttids Korttidsboende 5
Dragonen Vårdboende 96 12
Eriksdal Vårdboende 38 4
Eriksdal korttids Korttidsboende 3
Ersboda Vårdboende 60 6
Haga gruppboende Vårdboende 48 6
Hemgården C-hus Servicehus 42 5
Hemgården gruppbo-
ende

Vårdboende 48 6

Holmsund gruppboen-
de

Vårdboende 35 4

Holmsund korttids Korttidsboende 10 1
Holmsund servicehus Servicehus 11 1
Umeå norra korttids Korttidsboende 72 8
Nordstjärnan Vårdboende 60 6
Prästsjögården Vårdboende 70 6
Sjöbacka Vårdboende 8 1
Sjöjungfrun Vårdboende 48 6
Skräddaren Vårdboende 47 6
Solgården gruppboen-
de

Vårdboende 45 4

Solgården korttids Korttidsboende 8 1
Teg Vårdboende 102 10
Tomtebo Vårdboende 32 4
Älvkungen 10 1
Lundagård Övrigt vårdboende 60 6
SUMMA VO-boende 1065 117
Solbacken (intrapre-
nad)

Övrigt vårdboende 48 6

Bäckbacka (privat) Övrigt vårdboende 14 1
TOTALT äldrenämnd 1127 123

 

Den samlande beteckningen från socialtjänstlagen är särskilt boende, men 
andra benämningar som förekommer är vård- och omsorgsboende, servicehus, 
sjukhem, demensboende, ålderdomshem, omsorgsboende, omvårdnadsboende och 
gruppboende. 

Här får du allt det stöd som du behöver i vardagen, inklusive hälso- och 
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sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast liksom 
regelbundna läkarbesök.

För att beviljas en subventionerad plats på ett äldreboende från kommunen behöver 
dina omvårdnadsbehov ofta vara så stora att de inte kan tillgodoses av hemtjänsten. 
Detta gör att de som bor på äldreboenden idag ofta är de sjukaste äldre och personer 
med en demenssjukdom.

Det är kommunen som beviljar och subventionerar plats men ett äldreboende kan 
drivas antingen av kommunen själv eller av ett företag eller ideell organisation som är 
godkänt av kommunen.

Jämförelse av boendeformer (källa: www.seniorval.se)

 

 

Definitioner av olika  boendeformer för äldre  (januari 2020). 
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Regelverk bostadstillägg 
De flesta som får bostadstillägg är ensamstående, cirka 90 procent. Om du lever 
tillsammans med någon räknas bådas inkomster och tillgångar med och det gör det 
svårare att få bostadstillägg. Bostadstillägg kan betalas ut från 1 krona upp till 6 540 
kronor per månad (2020).


