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§123 Dnr AN 1825520-

P roto ko Iljuste ring

Beslut
1. Äldrenämnden utser Mari Boman (SD) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll.
2. Justeringen äger rum den 28 maj klockan 16.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§124 Dnr AN 1825534-

Anmälan av extra ärenden

Ärendebeskrivning
Moderaterna och Kristdemokraterna anmäler två nämndinitiativ. 
Anna Nordin (M) anmäler två frågor.
Caroline Närhi (MP) anmäler två frågor.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 125 Dnr AN 1825548-

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Äldrenämnden fastställer föredragningslistan samt beslutar att samtliga 
ärenden hålls slutna.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 126 Dnr AN 1826150-

Allmänhetens frågestund

Ärendebeskrivning
Punkten utgår.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§127 Dnr AN 2021/00429-1.2.3

Anmälan av handling i maj 2021

Beslut
Allmänna handlingar anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Allmänna handlingar inkomna till nämnden under perioden 2021-04-17- 
2021-05-14 redovisas i form av:
1. Postlista för äldrenämnden
2. Inkomna beslut/domar från förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta 
förvaltningsdomstolen

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkan.de
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§128 Dnr AN 2021/00436-1.2.3

Anmälan av delegationsbeslut i maj 2021

Beslut
Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisas för nämnden i form av följande listor:
1. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i äldrenämndens 
diarieserie ÄN under perioden 2021-04-17—2021-05-14
2. Förteckning över delegationsbeslut enligt bostadsanpassningsbidrag under 
perioden april 2021
3. Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL under perioden april 2021
4. Förteckning över anställningsbeslut under perioden april 2021
5. Äldrenämndens arbetsutskott protokoll 11 maj 2021

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§129 Dnr AN 1812092-

Månadsstatistik

Beslut
Äldrenämnden tar del av månadsstatistiken och lägger dem till handlingarna.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§130 Dnr AN 2021/00085-1.3.5

Redovisning av hälso- och sjukvård 2020

Beslut
Äldrenämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa att det 
systematiska arbetssättet kopplat till läkemedelshantering fungerar, så att 
beskrivna brister i rapporten åtgärdas och patientsäkerhet uppnås.

Ärendebeskrivning
I arbetet framåt med avvikelser inom både läkemedel och fall, kommer mer 
fokus under 2021 att ligga på regelbunden uppföljning, proaktivt arbetssätt 
och att upprätta mätbara mål.
En målsättning är att implementera ett digitalt system för läkemedels- 
signering för att skapa en säkrare läkemedelshantering på alla nivåer. För 
sjuksköterskorna kommer det att innebära notiser i realtid vid eventuella 
avvikelser, vilket gör att de fortlöpande kan följa upp och åtgärda 
situationen. När all signering sker digitalt kommer patientens signeringslista 
alltid vara uppdaterad med den senaste ordinationen.
Att arbeta digitalt kommer förändra arbetssätt och en förhoppning är att detta 
kommer att innebära en säkrare läkemedelshantering med färre avvikelser, 
vilket stärker patientsäkerheten och minimerar allvarliga händelser.
SKRs analysverktyg
Implementeringen av analysverktyget förväntas ge en överblick över 
patientsäkerhetsarbetet och bidra till att belysa olika utvecklingsområden 
samt ge stöd till prioriteringar av hälso- och sjukvårdsinsatser för att främja 
god och säker vård. De utförare som bedriver hälso- och sjukvård på 
uppdrag av kommunen bör även använda analysverktyget för att säkerställa 
en likvärdig vård.

Yrkanden
Anna Nordin (M) yrkar: Moderaterna yrkar på att ge MAS och/eller 
förvaltningen i uppdrag att säkerställa att det systematiska arbetssättet 
kopplat till läkemedelshantering fungerar, så att beskrivna brister i rapporten 
åtgärdas och patientsäkerhet uppnås.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt 
tilläggsyrkandet från Anna Nordin.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§131 Dnr AN 2021/00276-1.6.2

Avtalsförlängning - Flodinsgården, Attendo

Beslut
Äldrenämnden beslutar att förlänga avtalet för Attendo Flodinsgården med 
ett år för tiden 2023-01-01—2023-12-31.
Äldrenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att behålla Flodinsgården även efter 2023.

Ärendebeskrivning
Attendo Sverige AB driver sedan 1 januari 2019 Flodinsgården med stöd av 
avtal. Avtalet löper på fyra år, med möjlighet till en förlängning på ett år.
Efter förlängningen kvarstår ingen möjlighet till ytterligare förlängning av 
grundavtalet.
Under april 2021 genomförde tjänstemän från enheten för beställning, 
upphandling och avtalsuppföljning, BUA, en avtalsuppföljning av 
verksamheten. Egenkontroller och ytterligare ett antal dokument, bland
annat rutinbeskrivningar, har begärts in. Därefter har BUA genomfört 
digitalt möte med enhetschef, omvårdnadspersonal och legitimerad personal 
20 respektive 26 april 2021.
Utifrån granskningen av inkomna egenkontroller och övriga dokument och 
utifrån samtalet med enhetschef, omvårdnadspersonal och legitimerad 
personal bedöms utföraren följa avtal för samtliga granskade avtalsområden 
med ett par förbättringsområden.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anna Nordin (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Kopia till
Attendo Sverige AB

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§132 Dnr AN 2021/00398-1.3.6

Krav på åtgärder för förstärkt patientsäkerhet med anledning av 
kraftigt ökande läkemedelsavvikelser

Beslut
Äldrenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
nämndinitiativet ”Krav på åtgärder för förstärkt patientsäkerhet med 
anledning av kraftigt ökande läkemedelsavvikelser” och återrapportera 
resultatet i delårsrapporten för tertial 2.

Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M), Jan-Erik Jansson (M) och Amanda Grönlund (KD) har i 
ett nämndinitiativ med rubriken ” Krav på åtgärder för förstärkt 
patientsäkerhet med anledning av kraftigt ökande läkemedelsavvikelser” 
föreslagit att:
1. för samtliga utförare genomföra en översyn av rutiner och en utvärdering 
av hur rutinerna efterlevs vad avser:
-läkemedelshantering
-medicinsk delegering
-signering av läkemedelslistor
-avvikelserapportering till äldrenämnden
2. vid behov ta in extern hjälp för att genomföra ovanstående översyner 
och/eller andra insatser som bedöms nödvändiga för att skyndsamt 
säkerställa patientsäkerheten med anledning av kraftigt ökande 
läkemedelsavvikelser.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§133 Dnr AN 2021/00399-1.3.2

Prioritera arbetet med ny ersättningsmodell för hemsjukvård

Beslut
Äldrenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
nämndinitiativet ”Prioritera arbetet med ny ersättningsmodell för 
hemsjukvård” och hanterar detta inom ramen för det pågående uppdraget att 
se över ersättningsmodellen.

Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M), Jan-Erik Jansson (M) och Amanda Grönlund (KD) har i 
ett nämndinitiativ med rubriken ”Prioritera arbetet med ny ersättningsmodell 
för hemsjukvård” föreslagit att:
-prioritera arbetet med en ny, kontrollerbar ersättningsmodell för 
hemsjukvård
-göra en benchmarking med andra jämförbara kommuner för att utreda om 
befintlig modell i annan kommun kan användas och anpassas till Västerås 
behov
-vid behov ta in extern hjälp för att arbeta fram en ny ersättningsmodell

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§134 Dnr AN 2021/00400-1.3.2

Säkerställ LOV:en och valfriheten inom hemtjänsten på 
landsbygden

Beslut
Äldrenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
nämndinitiativet ”Säkerställ LOV:en och valfriheten inom hemtjänsten på 
landsbygden” samt att i samband med detta se över ersättningsmodellen för 
hemtjänsten i sin helhet.

Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M), Jan-Erik Jansson (M) och Amanda Grönlund (KD) har i 
ett nämndinitiativ med rubriken ”Säkerställ LOV:en och valfriheten inom 
hemtjänsten på landsbygden” föreslagit att:
-inhämta synpunkter och föra dialog kring ny ersättningsmodell med de 
privata utförama
-arbeta fram en ersättningsmodell för hemtjänst som främjar valfrihet och 
kvalité inom hemtjänsten i Västerås
-vid behov ta in extern hjälp för att arbeta fram en ny ersättningsmodell

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 135 Dnr AN 2021/00299-8.5.2

Intagningsstopp på äldreboendet Gotlandsgatan

Beslut
Äldrenämnden beslutar att återremittera ärendet för att utreda möjligheterna 
till att behålla äldreboendet på Gotlandsgatan enligt det nämndinitiativ som 
(M) och (KD) lämnat in.
Under tiden är det intagningsstopp avseende de särskilda boendeplatserna på 
Gotlandsgatan med anledning av att avtalet upphör.

Särskilt yttrande
Anna Nordin (M) anmäler särskilt yttrande:
Moderaterna och Kristdemokraterna har lagt ett nämndinitiativ om att utreda 
möjligheterna till att behålla äldreboendet på Gotlandsgatan. I väntan på att 
initiativet utreds bör frågan om intagningsstopp återremitteras. Samtidigt är 
det viktigt att behandla nyintagningar på äldreboendet med försiktighet och 
tydligt upplysa om läget kring boendet så att individuella beslut om plats tas 
utifrån rätt förutsättningar.

Ärendebeskrivning
Äldrenämnden har ett ramavtal med Attendo om att driva totalt 54 särskilda 
boendeplatser på Gotlandsgatan. Av avtalet framgår att det också kan bli 
aktuellt att platserna nyttjas som korttidsplatser beroende på den aktuella 
behovssituationen i kommunen. Intagningsstoppet omfattar inte 
korttidsplatsema utan endast de särskilda boendeplatserna. Avtalstiden 
uppgår till fyra år från 2016-02-01- 2020-01-31 med möjlighet till två års 
förlängning.
Avtalet har förlängts fram till 22-01-31. Ytterligare förlängning är inte 
möjlig.
De boende kommer att erbjudas plats på Södra Källtorps nya äldreboende i 
de fall det inte framkommer andra önskemål.

Yrkanden
Ordföranden yrkar återremiss för att utreda möjligheterna till att behålla 
äldreboendet på Gotlandsgatan enligt det nämndinitiativ som (M) och (KD) 
lämnat in.
Anna Nordin (M) och Amanda Grönlund (KD) bifaller ordförandens 
yrkande om återremiss.
Mari Boman (SD) yrkar att dem som är intresserade av att flytta in ska 
informeras om processen runt boendet och ska själva få avgöra om dem vill 
flytta in.

Justeraiides signatur Utdragsbestvrkande
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Mari Bomans yrkande mot avslag och 
finner att nämnden avslår Mari Bomans yrkande.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§136 Dnr AN 2021/00301-1.7.1

Remiss - Handlingsplan friluftsliv

Beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande samt 
överlämnar det till Nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Ärendebeskrivning
Handlingsplanen är ett styrdokument som anger den politiska 
viljeinriktningen för friluftslivet i Västerås. Planen ska främja 
förutsättningen för ett rikt friluftsliv.
Handlingsplanen har en bred ansats som utgår från de tio mål för 
friluftspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Det är bra att 
det finns särskilda avsnitt gällande äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Där betonas behoven i form av fysisk aktivitet, 
trygghet, säkerhet och tillgänglighet.
För äldre och personer med funktionsnedsättning är den fysiska 
tillgängligheten särskilt betydande för utevistelsen. Och ju svårare det är att 
förflytta och röra sig och ju större hjälpbehov personen har, desto viktigare 
är det att det finns lättillgängliga parker/grönområden i närheten av bostaden. 
En annan viktig aspekt avser behovet av trygghet - Är det lätt att orientera 
sig inom området? Bra skötsel, belysning och genomsiktlighet? Upplever 
människor en bristande säkerhet på platsen så undviker de att vistas där.
Förvaltningen välkomnar att metoden ”Universell utformning” ska användas 
i arbetet. En miljö som blir mer inkluderande för alla innebär att den även 
ska gynna personer med syn-hörsel-kognitiva/psykiska- och fysiska 
fimktionsnedsättningar.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 137 Dnr AN 2021/00208-1.7.1

Revisionsrapport 2020:9 - Granskning av 
upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Beslut
Äldrenämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till Västerås 
kommunrevisionen och kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad har EY 
genomfört en granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till lagen 
om offentlig upphandling (LOU). Syftet med granskningen var att bedöma 
om det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförandet 
av upphandlingar enligt LOU samt efterlevnaden av stadens styrdokument.
Kommunstyrelsen har remitterat revisionsrapporten till stadens alla nämnder 
för yttrande. Vård och omsorgsförvaltningen delar revisorernas bedömning 
och rekommendationer avseende den strategiska styrningen och 
koncernperspektivet. Förvaltningen lyfter särskilt vikten av tydliga 
styrdokument och stadsgemensamma forum för information och 
implementering av dessa, samt en tydlig ansvars- och resursfördelning i 
upphandlingsprocessen och i uppföljning av avtal. Det utvecklingsarbete 
som startats upp i staden avseende inköp- och upphandlingsfrågor ses som 
positivt.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunrevisionen, Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§138 Dnr AN 2021/00155-1.3.6

Avgifter för trygghetsskapande teknik i ordinärt och särskilt 
boende

Beslut
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att förslå kommun
fullmäktige att:
1. införa den nya insatsen Trygghetsskapande teknik i riktlinjen för 
biståndsbedömning inom äldrenämndens ansvarsområde.
2. avgiften för Trygghetsskapande teknik är med 2021 års prisläge 208 
kr/månad för den första trygghetsskapande tekniken.
3. tillkommande teknik/funktion är avgiftsfri.
4. avgiften inkluderar alla förekommande insatser som utförs i 
verkställigheten med koppling till tekniken (exempelvis tillsyner och 
hembesök).
5. avgiften träder i kraft 2022-01-01.
6. anpassningar görs i verksamhetssystemet Pulsen för korrekt avgift och 
ersättning.
7. utföraren ges ersättning för utförd tid vid utryckning när enskild larmat via 
sitt GPS larm.

Ärendebeskrivning
Den tekniska utvecklingen av trygghetsskapande teknik för äldreomsorgen 
går snabbt och nya funktioner skapas till redan befintliga produkter. 
Trygghetsskapande teknik byggs ut i befintliga särskilda boenden och 
nybyggnationer rustas från början med tekniska funktioner. I ordinärt boende 
används olika tekniska lösningar och fler kan tillkomma inom åskådlig tid. 
Trygghetslarm, trygghetskamera, GPS larm och telefon är i dagsläget de 
trygghetsskapande tekniker som finns under ”paraplyet” hemtjänst.
Förvaltningen ser det som angeläget att tala om Trygghetsskapande teknik i 
sin helhet och inte om en specifik produkt. Det är också angeläget att ha en 
avgiftsmodell som håller över tid, oavsett teknisk utveckling och funktioner. 
Det är inte görligt att ha olika avgifter för olika funktioner som en eller flera 
produkt/produkter kan innebära och heller inte att avgifterna varierar med 
boendeform.
Enligt kommunallagen måste avgifter ställas i förhållande till 
likställighetsprincipen och det måste finnas objektiva godtagbara skäl för att 
avgifterna ska vara olika för samma funktion. Förvaltningen föreslår därför 
en avgiftsmodell som beaktar likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen 
och som blir kostnadsneutral på äldrenämndens ekonomi.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslag är att nämnden skapar en ny insats 
Trygghetsskapande teknik i nämndens riktlinje för biståndsbedömning och 
att insatsen med dess avgift träder i kraft 1 januari 2022. Trygghetsskapande 
teknik innebär att insatsen ses som en ”paraplyinsats" som inrymmer olika 
funktioner och varierar med boendeform och över tid.
Avgiften är cirka 208 kr/månad för den första trygghetsskapande tekniken. 
Tillkommande teknik/funktion är avgiftsfri. ”Tittar”, ”utryckningar ”och 
samtal är avgiftsfria. Modellen kan ses som en abonnemangsavgift där allt 
ingår. Den föreslagna avgiften 208 kr/månad avser 2021 års prisläge. 
Avgifterna uppräknas årligen motsvarande prisbasbeloppets förändring.
2022 år prisbasbelopp är inte känt ännu. Föreslagen avgift 2022 kommer 
alltså att vara något högre än 208 kr.
Fakturan specificeras med avgift för Trygghetsskapande teknik till enskilda i 
ordinärt boende och servicehus. Fakturans utformning till enskilda i 
äldreboende förblir densamma.
Anpassningar görs i verksamhetssystemet Pulsen genom att 
Trygghetsskapande teknik blir en ny insatstyp och som hemvårdsutförare 
kan registrera utförd tid på. Ersättningsprocessen för direktbeställda 
servicehus förblir densamma. Direktbeställda äldreboenden och upphandlade 
boenden har fortsatt sina fasta ersättningar.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sienatur Utdraesbestvrkande
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§139 Dnr AN 2021/00230-1.4.2

Delårsrapport 1, 2021 äldrenämnden

Beslut
Äldrenämnden tar del av delårsrapporten och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Äldrenämnden visar en budgetavvikelse på +21,0 mnkr för perioden januari
april varav +10,8 mnkr avser beställarverksamheten och +10,2 mnkr 
egenregiverksamheten. Överskottet har till stor del sin grund i att bufferten 
för covid-kostnader hittills belastats med marginella kostnader samt att 
statsbidrag avseende covid-kostnader 2020 inkommit och resultatförts på
2021.

Helårsprognosen pekar mot en budgetavvikelse på 0,0 mnkr, varav -0,1 
mnkr avser beställarverksamheten och +0,1 mnkr egenregiverksamheten. På 
plussidan kan sammanfattningsvis nämnas överskott i budgetposten buffert 
covid-kostnader. På minussidan utmärker sig ett ökande antal utförda 
hemvårdstimmar samt underskott inom egenregiverksamheten avseende 
hemtjänst.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§140 Dnr AN 2019/00719-2.5.3

Inrätta äldreboendet Öster Mälarstrand som en särskild 
boendeform enligt Socialtjänstlagen

Beslut
Äldrenämnden beslutar att inrätta Öster Mälarstrands äldreboende enligt 
S o cialtj änstlagen 5 kap § 5.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt Socialtjänstlagen (SoL) inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för äldre personer som behöver 
särskilt stöd.
För att underlätta detta arbete och ansvar har nämnden en framtagen 
boendeplan som sträcker sig över 4 år med utblick mot 2030.
Äldrenämnden fattade i maj 2019 beslut om att starta projektering för ett nytt 
äldreboende på området Öster Mälarstrand.
Boendet har 90 lägenheter, personalytor och gemensamhetsytor samt 
restaurang.
För att det ska vara möjligt att lyfta momsen krävs att ansvarig nämnd fattar 
beslut om att inrätta boendet enligt Socialtjänstlagen 5 kap § 5.
Med anledning av korrigering av beslutsformulering ersätter detta beslut 
tidigare beslut daterad 2019-08-27.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
F astighetsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§141 Dnr AN 2019/00720-2.5.3

Inrätta äldreboendet Södra Källtorp som en särskild boendeform 
enligt Socialtjänstlagen

Beslut
Äldrenämnden beslutar att inrätta Södra Källtorps äldreboende enligt 
Socialtjänstlagen 5 kap § 5.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt Socialtjänstlagen (SoL) inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för äldre personer som behöver 
särskilt stöd.
För att underlätta detta arbete och ansvar har nämnden en framtagen 
boendeplan som sträcker sig över 4 år med utblick mot 2030.
Äldrenämnden fattade 2016 beslut om ett nytt äldreboende på området Södra 
Källtorp.
Boendet har 120 lägenheter, personalytor och gemensamhetsytor samt 
restaurang.
För att det ska vara möjligt att lyfta momsen krävs att ansvarig nämnd fattar 
beslut om att inrätta boendet enligt Socialtjänstlagen 5 kap § 5.
Med anledning av korrigering av beslutsformulering ersätter detta beslut 
tidigare beslut daterad 2019-08-27.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
F astighetsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 142 Dnr AN 2021/00326-1.3.2

Beredningsärende - Boendeplan inom äldrenämndens 
verksamhetsområde 2021-2026

Ärendebeskrivning
Anna Aldén Sahlin och Helena Duske informerar i ärendet.

Justerandes signatur

A T tiv
Utdragsbestvrkande
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§ 143 Dnr AN 2021/00413-1.4.2

Beredningsärende - Revidering av riktlinjer för 
Bostadsanpassningsbidrag

Ärendebeskrivning
Sibylla Tömkvist och Karin Stengård informerar i ärendet.

27 (39)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 144 Dnr AN 2021/00171-1.3.2

Beredningsärende - Riktlinjer för uppföljning av utföra re och 
leverantörer av vård och omsorg

Ärendebeskrivning
Jenny Janestam informerar i ärendet.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§145 Dnr AN 2021/00262-1.3.2

Beredningsärende - Riktlinjer för verksamhetsstöd för 
intresseorganisationerna inom äldrenämndens 
verksamhetsområde

Ärendebeskrivning
Christina Becker och Monica Holm informerar i ärendet.

Justerandes signatur , Utdragsbestvrkande
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§146 Dnr AN 2020/01164-8.0.1

Beredningsärende - Digitala livsmedelsinköp

Ärendebeskrivning
Ina Tidvall, Anne Almqvist och Helena Nilsson informerar i ärendet.
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Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§147 Dnr AN 1826192-

Informationsärende - Rökfri policy på Södra Källtorps och Öster 
Mälarstrands äldreboenden

Beslut
Informationen förklaras mottagen. Ärendet återremitteras för vidare 
beredning.

Arendebeskrivning
Matilda Funkquist Cullinan informerar i ärendet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§148 Dnr AN 1825775-

Informationsärende - HSL-frågor

Ärendebeskrivning
Cecilia Lindh, Julia Ljungner, Cecilia Hjortsberg och Birgitta Hofvander 
informerar i ärendet.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



västeräs stad sammanträdesprotokoll
Äldrenämnden 2021-05-25

§ 149 Dnr AN 1824821-

Informationsärende - Egenregin

Ärendebeskrivning
Christine Wäneskog informerar om det aktuella läget inom förvaltningens 
egenregi.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§150 Dnr AN 1824822-

Informationsärende - Rapportering till ÄN angående coronavirus 
(covid-19)

Ärendebeskrivning
Tobias Åsell informerar om det aktuella läget inom förvaltningen kopplat till 
coronaviraset (covid-19).

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 151 Dnr AN 1824823-

Informationsärende - Hemvård

Ärendebeskrivning
Ingen information i ärendet.
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Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 152 Dnr AN 1824824-

Informationsärende - Särskilda boenden

Ärendebeskrivning
Ingen information i ärendet.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kurser & Konferenser

Ärendebeskrivning
Ingen information i ärendet.

§ 153 Dnr AN 1824825-

Justeran des signatur Utdragsbestyrkande
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§154 Dnr AN 1824826-

Förvaltningsdialog

Ärendebeskrivning
Ingen information i ärendet.
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Justerandes sianatur Utdragsbestvrkande
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§155 Dnr AN 1824827-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M) anmäler:
1. En fråga om anhöriganställda.
2. Bidrar Regionen till finansiering av införandet av gemensamt 
journalsystem via Cosmic i västmanländska kommuner och vad gäller i så 
fall för Västerås som redan infört systemet.
Caroline Närhi (MP) anmäler:
1. Om förvaltningen sökt återhämtningsbonus från regeringen.
2. Önskar information från förvaltningen om programmet om ekologisk 
hållbarhet.
Moderaterna och Kristdemokraterna anmäler två nämndinitiativ.
1. Anna Nordin (M), Jan-Erik Jansson (M) och Amanda Grönlund (KD) 
lämnar in ett nämndinitiativ. "Utred möjligheten att behålla äldreboendet på 
Gotlandsgatan".
2. Anna Nordin (M), Jan-Erik Jansson (M) och Amanda Grönlund (KD) 
lämnar in ett nämndinitiativ. "Vaccinera sommarvikarier inom 
äldreomsorgen".
Beng-Åke Nilsson (L), Jonas Cronert (S), Anna Nordin (M) med fler tackar 
Tobias Åsell för tiden som direktör för vård- och omsorgsförvaltningen och 
önskar honom lycka till som kommundirektör i Avesta.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande


