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Sammanträdesprotokoll  
 
Sammanträde med                       Kommunala Pensionärsrådet i Västerås (KPR)
 

Sammanträdesdatum Onsdagen den 11 mars 2015
 
Plats och tid                                  Stadshuset rum A287 KS-salen kl. 13:00-16:00
 
Närvarande ledamöter 
Äldrenämnden ÄN Solveig Nilsson (S), Ordförande 
Äldrenämnden ÄN Elisabeth Wäneskog (KD) 
Äldrenämnden ÄN Marcus Jacobson (M) 
Tekniska nämnden TN Ali Khatab (MP) 
PRO Ulf Sandberg  
SPRF Carl Björklund  
PRO Owen Olofsson  
SPF Bibbi Öreberg  
RPG Håkan Galmén  
SKPF Monika Dahlberg  
SPF Bengt Andersson 
 
Närvarande ersättare 
ÄN Eva Edlund (C) 
BJ Irene Englund (S) 
Nämnden för idrott och friluftsliv Mikael Vilbaste (MP) 
TN Pauline Suresson (KD) 
SPF Kari Ankvaren 
PRO Märta Hedman 
PRO Ritva Hedström 
RPG Karl-Erik Andersson 
SKPF Sören Tillman 
SPF Gunnar Falck 
Gemensamhetsrådet Maj Mohrin 
 
Frånvarande  
Byggnadsnämnden BN Lars Kallsäby (C) 
Kulturnämnden Per Åke Olofsson (S) 
Gemensamhetsrådet Bertil Larsson 
PRO Kerstin Öhrberg 
SPF Seppo Korpela 
ÄN Bengt Åke Nilsson (FP) 
Marianne Andersson 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lena Fryksell 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Solveig Nilsson                                                   Ulf Sandberg                    
Ordförande                                                                                       
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§1  
Mötets öppnande 
Ordförande Solveig Nilsson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§2 
Protokolljustering 
Ulf Sandberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§3                                     
Samverkansöverenskommelsen 
BILAGA 1                                     Karin Hjärpe, Stadsledningskontoret  
 
Nuvarande överenskommelse gäller t o m 2015 och behöver fr o m 2016 uppdateras med 
bland annat förändrad nämndstruktur samt fördelning av ombud för föreningar och 
organisationer. Övriga synpunkter och förslag till ändringar tas emot av Karin och utifrån 
dessa presenteras ett nytt förslag till samverkansöverenskommelse för beslut vid nästa 
sammanträde i KPR.             
 
§4 
Gatuunderhåll – uppföljning. Subventionerade halkskydd till invånare över 65 år 
BILAGA 2                                                      Kent Nyman, enhetschef, Tekniska kontoret 
 
Gatu- och trafikenheten inom Tekniska kontoret ansvarar för planering och skötseln av gator, 
vägar, gång- och cykelbanor. Presenterades hur enheten arbetar med vinterväghållning och 
asfaltunderhåll, vilka prioriteringar som finns och i vilken turordning gator och cykelbanor 
snöröjs. 
Synpunkter från allmänheten tas emot via nya appar eller telefon. Uppföljning/åtgärder sker 
genom utringning eller besiktning/stickprovskontroll. Alla vinterväghållningsfordon kan 
följas via GPS.  
 
Redovisades hur asfaltunderhållet sköts – olika typer av skador och hur de identifieras, 
klassificeras och åtgärdas. I dagsläget har ca 38% av alla gator och cykelbanor i staden  
behov av underhåll, varav 24% har stora behov. År 2014 var kostnaden strax under 4 mnkr 
för gatuunderhåll. Budget för år 2015 är 15 mnkr.  
 
Diskuterades prioriteringar inom stadens olika verksamheter. 
 
En motion gällande frågan om subventionerade halkskydd är inkommen till 
Kommunstyrelsen. Frågan tas upp vid kommande möte. 
 
§5  
Uppföljning nya busslinjer/Smartkoll 
BILAGA 3                                                          Thomas Wulcan, enhetschef, Tekniska 
kontoret 
 
Smartkoll är den största trafikomläggning som gjorts i Västerås på 30 år. Sedan premiären 
för Smartkoll den 18 augusti 2013 har resandet ökat med 15%, utan prisförändringar. Målet 
är att öka resandet i Västerås tätort med 40%. 
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Tankar om framtida transportlösningar samt förslag till förändringar och förbättringar i 
tidtabellen inför hösten 2015 redovisades. 
 
Synpunkter framlades och frågor ställdes bl a gällande busshållplatsernas placering, förslag 
till sträckning och nya hållplatser samt bristfällig bussförbindelse till och från Öster 
Mälarstrand. 
 
§6  
Plan för utvärdering och uppföljning av ingångna avtal 
                                                Berit Johansson, beställarchef, Sociala Nämndens Förvaltning 
 
Enheten för beställning, upphandling och avtalsuppföljning upprättar avtal och sköter 
uppföljningen av dessa samt upphandlingar enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) och 
LOV (lagen om valfrihetssystem). 
 
Äldrenämnden arbetar för närvarande med att ta fram en ny plan för beställning och 
upphandling. Nu gällande plan antogs 2011 med giltighet t o m 2015. Beslut skall tas om vad 
som ska upphandlas eller konkurrensutsättas.  
 
Vid en upphandling gäller alltid den nivå på kvaliteten som nämnden satt. Upphandlingen 
sker vid ett tillfälle och avtalen löper på 4 år med möjlig förlängning 2 + 2 år. Avtalstiden är 
satt för att skapa trygghet och för såväl kund som utförare. 
 
Lagen om valfrihetssystem tillämpas från och med 2009 gällande hemtjänsten och innebär 
ökad valmöjlighet för den enskilde. 
För närvarande finns 17 olika utförare av hemtjänst i Västerås. Ansökan om att få bli 
leverantör av hemtjänst kan göras när som helst under året. Femårsavtal kan tecknas på de 
villkor som ÄN bestämmer.  
 
Klagomål och önskemål hanteras av biståndshandläggaren. Inom SNF finns också ett 
äldreombud. Största delen av klagomål går dock direkt till ProAros via Kontaktcenter. 
 
Kraven vid upphandling ifrågasattes. T ex krav på erfarenhet, kompetens och utbildningsnivå 
hos personalen.  
Kvalitetsfrågor, värdighetsfrågor och krav på kontinuerlig fortbildning ingår i 
upphandlingen. 
 
Vikten av uppföljning och insyn i de upphandlade företagen poängterades.  
Planering finns för hela året vad som skall följas upp och och när. Detta sker på olika sätt och 
inom olika områden, t ex genom brukarenkäter. Avtalsuppföljningar görs ute i 
verksamheterna cirka 1 gång per år/utförare, förutom vid direkta ärenden. 
Gällande kompetensutveckling tillfrågas utförarna hur de utbildar och fortbildar sin personal.
 
Ansvaret för tandvård delas med Landstinget. 
 
Jämställdheten hos hemtjänsten diskuterades. Hur attrahera fler män att arbeta inom 
hemtjänsten?  
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§7  
Mötesplatser. Nuvarande och eventuellt planerade 
BILAGA 4                                                      Christina Becker, Sociala Nämndens 
Förvaltning 
 
Nuvarande mötesplatser, inriktning och utförare redovisades. 
 
Tips frakom om alternativa mötesplatser, som inte är kopplade till kommunen utan drivs av 
andra aktörer. 
 
Poängterades att mötesplatserna är öppna för alla – oavsett ålder.  
                                                                                                            
§8  
Informationsärenden 
 
Seniorlunken  2015                           Ulf Sandberg, PRO 
Seniorlunken genofördes första gången 2004 med 249 deltagare. Tanken var att aktivera de 
pensionärer som inte annars kommer ut. Som max var antalet 700 deltagare, men svårt att nå 
dem som verkligen behövde komma ut. Förra året var deltagarantalet endast 350 personer.  
Seniorlunken kommer inte att genomföras i år. 
 
VKL har bjudit in pensionärsföreningarna till en utbildningssatsning för att entusiasmera fler 
att komma igång med rörelse och motion. 
 
Stadsmästerskap i boule för pensionärer Ulf Sandberg, PRO 
Arrangemanget är tänkt som ett engångsarrangemang att genomföras någon gång under 
2016.  ÄN tar med frågan om stöd/bidrag till arrangemanget.  
 
Arosfixarna – upptagningsområde            Annelie Näsman, enhetschef, Vård och Omsorg 
                                                                     Per Arne Nilsson, Arosfixare 
 
Hälsostöd arbetar förebyggande genom olika verksamheter. Förebyggande hembesök erbjuds 
kostnadsfritt dem som är 75 år och äldre och som bor i eget boende. En checklista används, 
över vad som redan finns och vad som behöver kompletteras. Bokning av besöken sker via 
Kontaktcenter.  
 
Arosfixarna hjälper dem som är 67 år eller äldre och bor hemma eller på servicehus. De 
hjälper kostnadsfritt till med vardagssysslor som kan vara riskfyllda och som kan innebära en 
fallrisk. Tre arosfixare finns i Västerås, med tre olika upptagningsområden.  
 
 
Övriga frågor 
Fråga om avlastning, korttidsboende och möjligheten att få bo tillsammans togs upp. Olika 
förutsättningar gäller för olika boendeformer. Enskilda fall behandlas av 
biståndshandläggaren. 
  
Fortsättning av försöksverksamheten med pensionärers möjlighet att äta skollunch. Ärendet 
ej beslutat i KS ännu. Återkommer vid kommande möte. 
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§9 
Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls onsdag den 29 april kl 13.00-16.00 
 
 
§10 
Avslutning 
 
Ordföranden tackade deltagarna och förklarade sammanträdet avslutat.        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


