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Justerandes signatur
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§298 Dnr AN 1825530-

P rotokol Ij usteri ng 

Beslut
1. Äldrenämnden utser Jan-Erik Jansson (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

2. Justeringen äger rum den 29/11 klockan 9.00.

Justerandes signatur Utdraasbestyrkande
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Anmälan av extra ärenden

Ärendebeskrivning
Caroline Närhi (MP) ställer en fråga.

Anna Nordin (M) ställer en fråga.

§299 Dnr AN 1825544-

Justerandes signatur
A

Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Äldrenämnden 2021-11 -23

§300 Dnr AN 1825559-

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Äldrenämnden beslutar att paragraferna 298-309 är offentliga och behandlas 
på den öppna delen av sammanträdet.

Ärendebeskrivning
Ordförande föreslår att paragraferna 304 och 305 behandlas tillsammans.

7(32)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§301 Dnr AN 2021/00434-1.2.3

Anmälan av handling i november 2021 

Beslut
Allmänna handlingar anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Allmänna handlingar inkomna till nämnden under perioden 2021-10-09— 
2021-11-15 redovisas i form av:

1. Postlista för äldrenämnden

2. Inkomna domar från förvaltningsrätten

A
Utdragsbestvrkande
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§302 Dnr AN 2021/00441-1.2.3

Anmälan av delegationsbeslut i november 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 2021-10-09-2021-11-06

2. Förteckning över delegationsbeslut enligt bostadsanpassningsbidrag under 
perioden oktober 2021

3. Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL under perioden oktober
2021
4. Förteckning över anställningsbeslut under perioden oktober 2021

5. Förteckning över arbetsgivarfrågor enligt äldrenämndens 
delegationsordning under perioden 2021-05-27—2021-10-25

6. Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 9 november 2021

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§303 Dnr AN 1812092-

Månadsstatistik

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

Justerandes signatur

%/JtO
Utdragsbestyrkande
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§304 Dnr AN 2021/01067-2.4.2

Krav på vaccination mot covid-19 vid nyanställning 

Beslut
Äldrenämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att:

1. från vecka 48 testa medarbetare tre gånger per vecka

2. uppdra åt förvaltningen att följa upp punkt 1

3. de två nämndinitiativen från (M) och (KD) utöver detta inte föranleder 
någon ytterligare åtgärd. Gäller Dnr AN 2021/01067-2.4.2 och Dnr AN 
2021/01063-1.3.2

Reservation
Anna Nordin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Ärendebeskrivning
Moderaterna och Kristdemokraterna har på sammanträdet 2021-09-21 §268 
lämnat in ett nämndinitiativ med rubriken; Nämndinitiativ angående krav på 
vaccination mot covid-19 vid nyanställning.

Nämndinitiativet innebär att ge förvaltningen i uppdrag att:

* följa Region Dalarnas arbete med frågan och redovisa dess slutsatser för 
äldrenämnden

* presentera rekommendationer för äldrenämnden kring ovaccinerad 
personal

* presentera rutiner kring krav på vaccination vid nyanställning

Yrkanden
Ordförande yrkar:

1. att från vecka 48 testa medarbetare tre gånger per vecka

2. att uppdra åt förvaltningen att följa upp punkt 1

3. att de två nämndinitiativen från (M) och (KD) utöver detta inte föranleder 
någon ytterligare åtgärd. Gäller Dnr AN 2021/01067-2.4.2 och Dnr AN 
2021/01063-1.3.2

Anna Nordin (M) yrkar bifall på punkterna 1 och 2 och till hela 
nämndinitiativet.

Caroline Frisk (SD) bifaller moderaternas yrkande på punkterna 1 och 2. 

Jonas Cronert (S) yrkar bifall till majoritetens förslag.

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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Proposition
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Anna Nordins 
yrkande. Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet men godkänner 
punkterna 1 och 2.

Ordförande ställer bifall till majoritetens förslag till beslut mot avslag och 
finner att nämnden godkänner majoritetens förslag.



VÄSTERÅS STAD
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-23

13(32)

§305 Dnr AN 2021/01063-1.3.2

Nämndinitiativ (M), (KD) - Riktlinje för omplacering av 
ovaccinerad personal

Beslut
Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.

Dnr AN 2021/01067-2.4.2

Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M) och Jan-Erik Jansson (M) har i ett nämndinitiativ med 
rubriken Nämndinitiativ (M), (KD) - Riktlinje för omplacering av 
ovaccinerad personal föreslagit att

1. arbeta fram en riktlinje för omplacering av ovaccinerad personal vad avser 
covid-19.

Nämndinitiativet har den 19 oktober 2021 §297 anmälts till äldrenämnden 
för beredning.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 306 Dnr AN 2021/01032-2.6.1

Förlängning av avtal Södergården äldreboende, Attendo 

Beslut
Äldrenämnden beslutar godkänna förlängning av avtal, omfattande driften av 
Södergårdens äldreboende som drivs av Attendo Sverige AB. 
Avtalsförlängningen avser tiden 2023-03-01-2025-02-28.

Ärendebeskrivning
Attendo Sverige AB driver på uppdrag av äldrenämnden Södergårdens 
äldreboende sedan 2017-03-01.

Under oktober 2021 genomförde tjänstemän från enheten beställning, 
upphandling och avtalsuppföljning av verksamheten. Egenkontroller och 
ytterligare ett antal dokument, bland annat rutinbeskrivningar, har begärts in. 
Därefter har BUA genomfört digitalt möte med enhetschef, avdelningschef, 
omvårdnadspersonal och legitimerad personal.

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.

Kopia till
Attendo Sverige AB

Justerandes sienatu;
/

Utdragsbestvrkande

14 (32)
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§ 307 Dnr AN 2021/01031-2.6.1

Förlängning av avtal Hagalidsgården äldreboende, Attendo 

Beslut
Äldrenämnden beslutar att förlänga avtalet för Attendo Hagalidsgården med 
två år för tiden 2023-03-01—2025-02-28.

Ärendebeskrivning
Attendo Sverige AB driver sedan 1 mars 2017 Hagalidsgården med stöd av 
avtal. Avtalet löper på fyra år, med möjlighet till förlängning på två + två år.

Efter förlängningen kvarstår ingen möjlighet till ytterligare förlängning av 
grundavtalet.

Under september 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 digitala 
möten med enhetschef, omvårdnadspersonal och legitimerad personal.

Utifrån granskningen av inkomna egenkontroller och övriga dokument och 
utifrån samtalen 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.

Justerandes signatui Utdragsbestyrkande

15(32)
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§308 Dnr AN 2021/00972-1.3.2

Ersättningsnivåer 2022 hemvård 

Beslut
Äldrenämnden godkänner föreslagna ersättningsnivåer för 2022.

Särskilt yttrande
Anna Nordin (M) anmäler särskilt yttrande.

Moderaterna ställer sig bakom den generella ersättningsökningen med 1,9 
procent med reservation för att bevakning måste göras för inflationstakten 
under 2022 så att en i realiteten minskad ersättning på grund av inflation inte 
leder till minskad kvalité. Moderaterna återkommer vidare i detaljbudget för 
2022 med förslag om ersättning för dubbel bemanning, avbokade besök och 
reseersättning enligt det avlämnade budgetförslaget för 2022 i 
Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
2009 infördes valfrihetsmodell inom hemtjänst/boendestöd SoL m m med 
LOV (lagen om valfrihetssystem) som grund. Fr o m 2012 ingår också 
hemsjukvården i LOV:en. Ersättning till utförama utgår för utförda timmar.

Enligt reglerna ska äldrenämnden fatta beslut om nästa års ersättningsnivåer 
senast under oktober månad året innan. På grund av förändringar i stadens 
budgetprocess har beslut om 2022 års ersättningsnivåer inte kunnat fattas 
förrän i november.

Ersättningsnivåerna höjs fr o m 2022-01-01 jämfört med 2021 med 1,9 
procent.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Privata leverantörer av LOV hemvård och Skultuna kommundelsförvaltning

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

Boendeplan inom äidrenämndens verksamhetsområde 2021- 
2026

Beslut
Äldrenämnden beslutar att anta Boendeplan inom äldrenämndens 
verksamhetsområde 2021-2026.

Ärendebeskrivning
Syftet med boendeplanen är att få en beskrivning av nämndens behov av 
bostäder med särskild service och hur behovet av bostäder ska tillgodoses. 
Planperioden i denna boendeplan avser år 2021-2026 med utblick mot 2040. 
Boendeplanen uppdateras löpande. Boendeplaneringen utgår bland annat 
från den senaste befolkningsprognosen för Västerås stad vilken uppdaterades 
våren 2021.

Förvaltningen bedömer att det under planperioden bör tillskapas närmare 
430 nya äldreboendelägenheter. Detta skulle möjliggöra att behovet av 
lägenheter utifrån demografi tillgodoses samt att en del icke ändamålsenliga 
lokaler för äldreboende och servicehus kan ersättas med nya 
äldreboendelolcaler.

Yrkanden
Anna Nordin (M) yrkar:

1) Tilläggsyrkande i kapitel 1 Bakgrund, stycke 2, som avser syftet med 
boendeplanen, där Moderaterna vill tillägga en punkt bland de uppräknade 
faktorerna som påverkar behovet av boende framöver, nämligen ”krav på 
ökad valfrihet vad gäller särskilt boende”.

2) Tilläggsyrkande i kapitel 5 Faktorer som påverkar behovet av platser, av 
ett nytt stycke med rubriken ”Krav på valfrihet vad gäller särskilt boende” 
med tillhörande text enligt följande:

”Kraven på valfrihet vad gäller särskilt boende kommer att öka, vilket 
påverkar behovet av platser. Flögre krav kommer att ställas på offentlig 
sektor och på nya lösningar för att öka valfriheten. Detta bör beaktas vid 
planering av nya boenden.”

Jonas Cronert (S) yrkar bifall som (M) yrkar bifall till:

Ändringsyrkande vad gäller stycke 5.11 Ej ändamålsenliga lokaler, där 
meningen som avser äldreboenden som är aktuella för ersättning av andra 
lokaler ändras till att lyda enligt följande:

”Det finns även ett äldreboende som kan komma att behöva ersättas med 
andra lokaler”.

Ordföranden godkänner alla yrkanden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 310 Dnr AN 2021/00967-1.7.1

Uppföljning av handlingsplan Kultur 

Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande daterat den 2021-10-24 
antas med tillägget äldrenämnden ser en ökad tillgänglighet till 
bibliotekstjänster på särskilda boenden som önskvärt och överlämnar 
yttrandet till Kulturnämnden.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har inkommit med en förfrågan där nämnden har ombetts att 
inkomma med synpunkter på handlingsplanens aktualitet samt redovisa 
genomförda åtgärder.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning om handlingsplanen i sin 
helhet, är att den ännu är aktuell och som med visionen ”Västerås kulturliv är 
en avgörande orsak att vilja besöka, bo, etablera sig och utvecklas i 
kommunen”, är utmanande och håller över tid.

Strategierna och åtgärderna för att uppnå visionen bedöms vara 
ändamålsenliga och innehållsmässigt bör finns kvar i en reviderad 
handlingsplan för kultur. Förvaltningen ser att några språkliga justeringar 
skulle kunna göras under äldrenämndens och nämnden för personer med 
funktionsnedsättnings respektive delar.

Äldrenämnden har vidtagit de åtgärder som handlingsplanen visar. De har 
genomförts via kultursekreteraruppdraget och mötesplatserna.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning har genomfört sina åtgärder 
genom de dagliga verksamheterna som erbjuder kulturaktiviteter och sådana 
som erbjuds via fritidsgård.

Yrkanden
Bengt-Åke Nilsson (L) yrkar tillägg i handlingsplanen: Äldrenämnden ser en 
ökad tillgänglighet till bibliotekstjänster på särskilda boenden som önskvärt.

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
ovanstående tillägg.

Kopia till
Kulturnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§311 Dnr AN 2021/00215-1.6.2

Tillsynsärenden - lex Maria hantering 

Beslut
Äldrenämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande och 
sända det vidare till Inspektionen för vård och omsorg som sitt eget.

Är endeb eskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett pågående tillsynsärende 
(D.nr 3.5.1-06850/2020) i Västerås stad med anledning av upprepade 
anmälningar enligt Lex Maria under perioden juli 2019 till och med april 
2021 som till stor del liknat varandra när det gäller de brister som 
uppmärksammats och de åtgärder som vidtagits eller planerats.

Samtliga anmälningar tar upp brister avseende kommunikation mellan 
omvårdnadspersonal och sjuksköterskor, otydlig ansvarsfördelning och 
brister i medicinska bedömningar.

Som en del av tillsynen i aktuellt ärende har IVO under maj månad 2021 
genomfört intervjuer med omvårdnadspersonal vid tre äldreboenden, två 
intervjuer med sjuksköterskor från joursjukvården samt en intervju med 
representanter från ledningen.

I nu aktuellt svar till Inspektionen för vård och omsorg finns en fördjupad 
och mer detaljerad beskrivning kring de åtgärder som är aktuella och som 
planeras för att komma till rätta med bristerna.

När avvikelser händer och upprepas, finns det ofta ett flertal bakomliggande 
förklaringar till detta. I vissa fall är orsakerna av det slaget att de kunde ha 
åtgärdats genom identifiering och analyser utifrån ett förebyggande arbete. 
Förvaltningen har därför en ambition om att förbättra patientsäkerheten 
genom en ökad förståelse för hur olika aktiviteter och funktioner i en 
verksamhet samverkar. Dvs att arbeta proaktivt i ännu större utsträckning.

Äldrenämnden ser allvarligt på de brister som Inspektionen för vård och 
omsorg har identifierat och kommer att fortsätta följa upp de åtgärder som 
har vidtagits hittills samt kommer att vidtas framgent.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§312 Dnr AN 2021/01047-1.4.2

Månadsrapport oktober 2021 för äldrenämnden 

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

Ärendebeskrivning
Utfall januari - oktober 2021

Äldrenämnden visar en budgetavvikelse på +28,6 mnkr för perioden januari
oktober varav +18,2 mnkr avser beställardelen och +10,4 mnkr 
förvaltningens egenregiverksamhet.

Prognos helår 2021

Helårsprognosen pekar mot en budgetavvikelse på +26,4 mnkr, varav +18,2 
mnkr avser beställarverksamheten och +8,2 mnkr förvaltningens 
egenregiverksamhet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

/
Utdragsbestyrkande
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Informationsärende - Budget 2022 för äldrenämnden 

Ärendebeskrivning
Monica Henriksson och Jan Bäversten informerar i ärendet.

§313 Dnr AN 1828328-
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Beredningsärende - Äldrenämndens verksamhetsplan och 
internkontrollplan 2022

Ärendebeskrivning
Monica Henriksson och Jan Bäversten informerar i ärendet.

§ 314 Dnr AN 2021/00412-1.4.1
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Justerandes signatur

Beredningsärende - Översyn LOV hemvård 

Ärendebeskrivning
Jan Bäversten och Christina Becker informerar i ärendet.

§315 Dnr AN 2021/00826-1.3.6

d.
Utdragsbestyrkande
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Beredningsärende - Upphandling av Parkgården

Ärendebeskrivning
Jenny Janestam informerar i ärendet.

Justerandes sigöatur
V

Utdragsbestyrkande
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Informationsärende - Arbetsmiljö utifrån nämndens 
arbetsgivaransvar

Ärendebeskrivning
Carina Lundmark Ågren informerar i ärendet.
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Informationsärende - Bostad Västerås, servicehus

Ärendebeskrivning
Christina Becker informerar i ärendet.

§318 Dnr AN 1828331-

Justerandes signatur
A
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Informationsärende - HSL-frågor

Ärendebeskrivning
Ingen information.

§319 Dnr AN 1825780-
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Justerandes sim;

Informationsärende - Hemvård

Ärendebeskrivning
Christine Wäneskog informerar i ärendet.

§320 Dnr AN 1825798-
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Informationsärende - Särskilda boenden

Ärendebeskrivning
Ingen information.

§321 Dnr AN 1825804-

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Kurser & Konferenser

Ärendebeskrivning
Ingen information.
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Förvaltningsdialog

Ärendebeskrivning
Ingen information.

§323
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Övriga frågor 

Ärendebeskrivning
Bengt-Åke Nilsson (L) informerar om ett extra möte angående budget. 
Förstärkt arbetsutskott 7 december kl 08:30-09:30 i rum E257.

Caroline Närhi (MP) frågar om hur måluppfyllelsen ser ut vad gäller andel 
medarbetare per chef.

Anna Nordin (M) frågar om vi bör flytta sammanträdet för äldrenämnden i 
oktober 2022.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


