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VÄSTERÅS STAD

Stadsledningskontoret

Kommunala pensionärsrådet

Mötesinformation
19 september 2022, KL 13:00-16:00 
Kommunstyrelsesalen

Närvarande ledamöter
Bengt-Åke Nilsson (L) ÄN, ordförande
Tord Lindström, PRO
Kamma Kulik, Gemensamhetsrådet
Anita Hillman, PRO, andre vice ordförande
Rina Andersson, PRO
Margareta Hasselquist Eriksson, SKPF
Ingegerd Ingvarsson, SKPF
Seppo Korpela, SFP
Elisabeth Fredberg SPF

Frånvarande ledamöter
Jonas Cronert (S)
Anny Bustos Teljebäck (S), KN 
Anna Nordin (M), ÄN 
Monica Stolpe-Nordin (C), BN 
Anna Thunell (MP), TN 
Håkan Galmén, RPG

Närvarande ersättare
Per-Åke Olofsson (S), KN 
Anna Nordanberg (L), ÖN 
Ulf Jansson (C), TN 
Lillian Andersson, SPF 
Monica Norman, SKPF 
Monica Nordvall, SKPF 
Claes Fröling, PRO 
Marlene Jansson, SPF 
Ingvar Graflund, PRO
Margareta Eklund Bauer, Gemensamhetsrådet 
Karl-Erik Andersson, RPG 
Yvonne Wara, PRO

Närvarande tjänstepersoner
Christina Becker, VOF 
Anna-Maarit Tirkkonen, SLK 
Elias Wäfors, SLK
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§ 1 Mötets öppnande

1. Ordförande Bengt-Åke Nilsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Föredragningslistan fastställs med tillägget att punkt 4 och 5 byter plats på 
dagordningen.

§2 Protokolljustering

1. Anita Hillman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Skrivelse till tekniska nämnden om taxorna för kollektivtrafiken Bilaga 1

Bengt-Åke Nilsson föreslår att rådet antar förslag till skrivelse om kollektivtrafiken och 

överlämnar den till tekniska nämnden.
Rådet beslutar i enlighet med Bengt-Åke Nilssons förslag.

§ 4 Äldrekommissionen

Christine Wäneskog, direktör för vård och omsorgsförvaltningen informerar om 
Äldrekommissionen. Äldrekommissionen har arbetat sedan 2018 och föredrogs på 
Äldrenämndens senaste möte. Fyra önskemål har tagits upp i rapporten enligt nedan:

1. Utreda kompetenskrav vid nyanställningar av omvårdnadspersonal och anställa 
personal för att utföra kringuppgifter

2. Utreda tydligare kontinuitetskrav för omvårdnadsinsatser i förfrågningsunderlag och 
uppdragsbeskrivningar

3. Utreda äldres kvarboende i den egna bostaden genom att utveckla och samordna 
förebyggande verksamheter

4. Utarbeta en äldreplan för Västerås stad som sträcker sig under perioden år 2023-2028

Vård och omsorgsförvaltningen arbetar med samtliga punkter. Vid morgondagens 

äldrenämnd så kommer nämnden föreslås att ge uppdrag åt förvaltningen att arbeta vidare 

med dessa.

Tord Lindström, som själv har varit med i arbetet, betonar att det som stått i VLT om 
äldrekommissionens arbete är falskt. Äldrekommissionen har bedrivit ett mycket aktivt och 

gediget arbete under de senaste åren där man har intervjuat brukare, fackliga företrädare, 

chefer och medarbetare, vilket har resulterat i ett brett underlag.

§ 5 Rapport från sommaren, avvikelserapportering, kvalitetssäkring samt säker valmöjlighet

Christine Wäneskog informerar om rapporter från sommaren.

Förvaltningen har haft en skör sommar då det har varit svårt att rekrytera vikarier. De yngre 

som arbetar har tyvärr inte den kompetens som man skulle vilja se. Utifrån detta så 

kommer mer introduktion och utbildning behövas.

Det har varit en väldigt låg smitta under sommaren.
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För tredje sommaren har Kultur, idrott och fritidsförvaltningen genomfört flera olika 

kultursatsningar på äldrenämndens särskilda boenden och mötesplatser.

Flera ledamöter frågar varför det är svårt att rekrytera. Christine Wäneskog menar att det 
är stor konkurrens mellan olika branscher om arbetskraften. De gymnasiala 
omvårdnadsutbildningarna fler platser än det finns sökande elever.

Claes Fröling lyfter frågan om hur staden hanterar människor med olika drogproblem som 
är hemlösa. Christine Wäneskog svarar att det äldrenämnden inte jobbar med det utan att 

det är mer en fråga för Individ och familjeförvaltningen.

Per-Åke Olofsson frågar hur rekryteringen ser ut. Christine Wäneskog svarar att tjänster 

marknadsförs på många olika plattformar och det görs många rekryteringsinsatser.

Susanne Sterling informerar om avvikelserapporteringen

Susanne Sterling är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Äldrenämnden har ca 600 

läkemedelsavvikelser. Den siffran måste ställas mot att äldrenämnden delar ut ca 20 000 
läkemedel i månaden. Ofta är orsaken att medicinen ges men sedan glömmer personalen 
att signera att den har getts ut. På grund av brist på sjuksköterskor inom äldrevården så är 

det många av de som delar ut läkemedel som har alldeles för många brukare att dela ut till. 
Vård och omsorgsförvaltningen arbetar med att utbilda personal att bli bättre på hur man 
delar ut medicin.

Rina Andersson lyfter frågan om hur ofta man går igenom vad patienten har för mediciner. 

Susanne svarar att det görs minst en gång per år. En sjuksköterska kan även påkalla en 
läkemedelsgenomgång om den upptäcker något som inte är bra.

Ingvar Graflund och Claes Fröling undrar om dessa regler även gäller för de privata 
utförarna. Susanne Sterling svarar att det gäller för dem också.

Jenny Janestam, enhetschef inom beställning, upphandling och avtalsuppföljning, 

informerar om kvalitetssäkring inom äldreomsorgen

Jenny Janestam arbetar med beställning och upphandling. Vi utvärderar våra utförare 

genom att exempelvis göra både anmälda och oanmälda verksamhetsbesök. Då träffar vi 

exempelvis chefer, medarbetare och sjuksköterskor. Sjuksköterskorna är med och ansvarar 

för uppföljningen. Utförarnas ekonomi granskas också. Ibland behöver besök göras utifrån 

att mycket klagomål har kommit in. Vi har en ombudsman som sammanställer de klagomål 

som kommer in. Det systematiska arbetet granskas, om exempelvis avvikelserapportering 

sker. Om utförare inte följer de krav som ställs så är de skyldiga att presentera en 
åtgärdsplan för hur de ska åtgärda problemet.
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Rina Andersson frågar hur man hanterar anställda som inte kan svenska språket. Jenny 

Janestam svarar att det finns olika lösningar beroende på verksamhet, ett exempel är 
språkombud.

Tord Lindström menar att på vissa ställen så dokumenteras det inte och då kan man inte 
följa upp det senare. Bengt-Åke Nilsson lyfter fram att det gjordes en kartläggning för att se 

till att utnyttja de kunskaper som de anställda har, exempelvis olika språk, då detta kan vara 
till gagn för brukare som kanske talar andra språk.

Izabella From-Duske, biståndshandläggare och teamleader, informerar om säker 
valmöjlighet

Det finns olika enheter som arbetar med biståndhandlägg utifrån vilken boendeform man 
har (ordinärt boende, särskilt boende). Izabella From-Duskes enhet handlägger ärenden där 

personer skrivs ut från sjukhuset och antingen ska hem till sitt ordinära boende igen eller till 
korttids.

Bakgrunden till en begränsning i att kunna välja till vilket särskilt boende man flyttar (om 

man inte kan flytta tillbaka till sitt ordinära boende igen), är att det måste finnas ett visst 
flöde av patienter in- och ut från korttids. När patienter skrivs ut från sjukhuset, måste det 
finnas ledig kapacitet för att kunna ta emot patienter i behov av korttids. Detta gör att en 

person som vistas på korttidsenhet och blir erbjuden ett boende, måste tacka ja eller flytta 
hem igen. Man har alltid möjlighet att skicka med önskemål till handläggaren, om det är 
ledigt på det man önskar så försöker de att orda det.

Rina Andersson menar att det inte stämmer. Hon har hört talas om att det fanns lediga 
platser på det boende som önskades men personen ifråga fick inte flytta dit.

Izabella From-Duske tycker att det är tråkigt om man inte kan få det önskemål man har men 
att handläggarna försöker ta hänsyn till det. Man kan även stå i kö för det boende man 

önskar även om man behöver flytta till ett annat. När det sedan blir ledigt dit man önskar så 
kan man flytta dit då.

Christina Becker informerar att den 31 augusti fanns det 51 lediga lägenheter inom 

servicehus, 5 platser på äldreboenden och 16 på äldreboenden för personer med demens.

§ 6 Elsparkcyklar och flextrafiken Bilaga 2

Sofi Hedlund från trafik och tillståndsenheten informerar

Regeringen har beslutat om parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor. 

Parkering får endast ske vid cykelställ eller vid anvisade uppställningsplatser. Kommunen 
och polismyndigheten ges större möjlighet att flytta elsparkcyklar som står i vägen. 

Undantag från förbudet för göras med lokala trafikföreskrifter.

■l/lt
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Det finns ca 2 000 elsparkcyklar i Västerås stad. Förvaltningen har ett bra samarbete med 
uthyrningsföretagen. Riktlinjer och bestämda uppställningsplatser har det beslutats om.
Den största utmaningen är att få förarna att parkera rätt. Tekniska nämnden arbetar vidare 
med att se över lämpliga uppställningsplatser för elsparkcyklar där undantag från 

parkeringsförbud kan införas.

Flera ledamöter klagar på områden där det ligger elsparkcyklar efter vägen. Sofi Hedlund tar 

med sig informationen. Det finns tyvärr problemområden där zoner för vart man får åka tar 

slut, då hamnar elsparkcyklarna efter vägen bara. Ingvar Graflund menar att problemen 
med felparkerade elsparkcyklar inkräktar på synskadades möjligheter att ta sig fram.

Jan Persson, avdelningschef gatu- och parkenheten informerar

Jan Persson informerade kort om flextrafiken i Västerås stad och hur linjerna är uppbyggda. 

Flextrafiken är en del av den allmänna kollektivtrafiken och är till för alla. De trafikerar med 
mindre buss med lågt insteg på avgränsade områden i staden. I bussen finns det plats för 
både sittande, rullstol och för dem med rullatorer. Trafiken körs i ett lugnare tempo och 
resenären kan få mer hjälp av föraren än i vanlig trafik. Resan kan förbeställas tidigast 14 
dagar före och senast 60 minuter innan önskad avresa. Vid bokning ges en preliminär tid för 

när bussen ska komma.

VL:s alla biljetter är giltiga inom flextrafiken, resenären kan tyvärr inte betala kontant på 
bussen. Däremot kan man betala med kort precis som på övriga bussar i staden. 

Öppettiderna är kl 09:00 - 16:00 mån-fre, samt kl 10:00-16:00 på lördagar. Det finns tre 

olika områden för flextrafiken i staden. Den centrala bytespunkten är Fiskartorget. En 

utvärdering av flextrafiken ska genomföras och redovisas till tekniska nämnden december 

2023. Från det att flextrafiken startade så har 20 bytespunkter lagts till.

Flera ledamöter klagar på att väntetiden är lång vid Fiskartorget och att det skulle behövas 

bänkar. Jan Persson menar att man absolut inte ska behöva vänta en timma där, det är inte 

vad staden har beställt och där följer vi upp med utföraren. Claes Fröling undrar när det 

kommer en ringmatning mellan de olika linjerna. Jan svarar att det finns möjliga planer för 

framtiden på det men inget beslut.

§7 Information om överenskommelsen mellan Västerås stad och Bilaga 3

pensionärsföreningarna

Anna-Maarit Tirkkonen informerar om överenskommelserna 

De nuvarande överenskommelserna för Pensionärsrådet och rådet för 
funktionshindersfrågor gäller fram till sista december 2022. När de beslutades så togs även



VÄSTERÅS STAD 6/7

beslutet att göra en översyn av samverkansråden för att säkerställa ett gemensamt 
förhållningssätt.

Rådet är organisatoriskt kopplat till kommunstyrelsen som utser de politiska ledamöterna. 
Syftet med rådet är att de ska få tillgång till information rörande övergripande 
planeringsprocesser och beslut som kan påverka äldres vardag. Underlag till den nya 

överenskommelsen mellan pensionärsrådet och staden ska komma till rådet i november.

Anna-Maarit Tirkkonen avslutade sin information med att tacka Bengt-Åke Nilsson för hans 

tid som ordförande i Kommunala Pensionärsrådet med en blomma. Rådet uttryckte även 
uppskattning och tacksamhet för Bengt-Åke Nilssons arbete som ordförande i rådet.

§ 8 Information från nämnderna 

Kulturnämnden

Per-Åke Olofsson informerar från kulturnämnden. Den 17 september var det 

kulturnatten, det var mycket uppskattat. Den har inte kunnat arrangeras på två år på 
grund av covid-19.

Överförmyndarnämnden

Anna Nordanberg, ordförande för överförmyndarnämnden informerar. 
Överförmyndarförvaltningen flyttar in till stadshuset, det kommer öka tillgängligheten. 

Fler står i kö till att få en förvaltare/god man än vad som är önskvärt.

Äldrenämnden

Bengt-Åke Nilsson, ordförande för äldrenämnden informerar. Imorgon är det 

sammanträde med äldrenämnden, då presenteras delårsrapporten. Utifrån prognosen 
så ser resultatet ut att ligga i paritet med budgeten.

Tekniska nämnden

Ulf Jansson informerar från tekniska nämnden. Under senaste tekniska nämnden så 

fördes diskussioner om flextrafiken, även om elsparkcyklar. Karl-Erik Andersson tycker 

att planteringar i Västerås borde förbättras. Ulf Jansson menar att tekniska nämnden 
har för låg underhållsbudget och har därför svårt att hålla ordning på ogräs i den 
utsträckning man skulle vilja.

§ 9 Övriga frågor

§10 Möten år 2022

21 november kl 13:00-16:00 Sammanträde

§ 11 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

3 /jul
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Bilagor till protokollet

Bilaga 1, Skrivelse till tekniska nämnden om taxorna för kollektivtrafiken 

Bilaga 2, Elsparkcyklar och flextrafiken

Bilaga 3, Information om överenskommelsen mellan Västerås stad och 

pensionärsföreningarna

Vid protokollet

Elias Wäfors

Justeras

Bengt-Åke Nilsson 

Ordförande

Anita Hillman 
Andre vice ordförande



SKRIVELSE
VÄSTERÅS STAD Datum

2022-09-22

Sida 
1 (1)

Diarienr
KS 2022/01201- 1.5.2

Kommunala pensionärsrådet 
Elias Wäfors
Epost: elias.wafors@vasteras.se

Skrivelse från kommunala pensionärsrådet till tekniska nämnden 
om taxorna för kollektivtrafiken

Kommunala pensionärsrådet (KPR) samlar företrädare för 
pensionärsorganisationer i kommunen och politiker inom områden som berör 
den äldre delen av befolkningen i Västerås. Vid KPR:s sammanträde den 25 
april dominerades sammanträdet av kollektivtrafikfrågor. Den nya 
Flextrafiken och inte minst de nya taxorna diskuterades flitigt. Inspel gjordes 
med förslag om förbättringar av Flextrafiken.
I fråga om synpunkter på de nya taxorna gällde detta att KPR inte blivit 
tillfrågade när de nya taxereglema arbetades fram. Och vad gäller kritiken 
mot utformningen av de nya taxereglema ställde sig KPR bakom 
ordförandens förslag. Om att vid en kommande översyn av taxereglema 
undersöka möjligheten att återgå till tre timmars biljettgiltighet vid resor 
under icke msningstrafik. Högtrafiktid eller resor i ”peaktime” avser resor 
måndag-fredag 6.00-09.00 och 15.00-18.00.

Ordförande, kommunala pensionärsrådet

mailto:elias.wafors@vasteras.se


KOLLEKTIVTRAFIK



F l e x t r a f i k e n



F l e x t r a f i k e n

Resan förbeställs tidigast 14 dagar före och senast 60 minuter före önskad avresa.
Vid bokningen ges en preliminär tid när bussen ska komma.
Cirka 10 minuter före den tiden får resenären ett samtal med besked om den exakta tiden. .

Flextrafiken är en del av den allmänna kollektivtrafiken och är till för alla. 
Flextrafiken trafikerar med en mindre buss med lågt insteg i begränsade områden 
inom Västerås tätort. 

Bussen har plats både för sittande, rullstol och rollatorer. Trafiken körs i ett 
lugnare tempo och resenären kan få mer hjälp av föraren än i vanlig 
kollektivtrafik. 



F l e x t r a f i k e n

Som giltig biljett räknas VL:s alla biljetter och kort, och andra biljetter 
som har godkänts av Kollektivtrafikmyndigheten. 
Resenären kan inte betala kontant på bussen. 

Trafikens öppettider är kl. 09:00- 16.00 måndag-fredag och kl. 10.00-16.00 lördagar.
Flextrafiken trafikerar tre olika områden inom Västerås tätort: Norr, Öster och Väster

Samtliga områden angör centrum där även bytesmöjlighet finns till ordinarie 
linjetrafik eller till annat område inom flextrafiksystemet. 
Central bytespunkt är Fiskartorget där bussar från alla tre områden samlas för smidig 
övergång



F l e x t r a f i k e n

• Utvärdering december 2023

• Fortlöpande arbete med flexpunkter

• Fortlöpande arbete med att effektivisera trafiken för korta restider 

och smidiga byten mellan områden.



Priser i Västerås

Källa: vl.se

Kategori: Vuxen 2022

Arkitekturprogrammet

Kategori: Senior 2022

Källa: vl.se



F l e x t r a f i k e n

Källa: Mobistik, utvärdering av flextrafiken i Västerås 2019. 
Rapport utredning om ny flextrafik och servicelinje Västerås. Region Västmanland 





Elsparkcyklar - ändring 
i Trafikförordningen

• Regeringen har beslutat om 
parkeringsförbud för 
elsparkcyklar på gång- och 
cykelbanor

• Parkering i cykelställ eller vid 
anvisade uppställningsplatser

• Kommuner och 
Polismyndigheten ges större 
möjlighet till fordonsflytt

• Undantag från förbudet i lokala 
trafikföreskrifter



Bakgrund
• 1 800 – 1 900 elsparkcyklar

• Bra samarbete mellan
förvaltningen och
uthyrningsföretagen

• Riktlinjer och bestämda
uppställningsplatser

• Hastighetsbegränsningar
samt kör- och
parkeringsförbud

• Största utmaningen – få
användarna att parkera rätt



Vad händer i 
Västerås?

• Undantag tillämpas i ett första
skede – hållbar tillämpning

• Ser över lämpliga
uppställningsplatser för
elsparkcyklar där undantag från
parkeringsförbud kan införas

• Ser över problemområden som
kräver extra parkeringsplatser

• ”Borås-modellen”



Tack! 
Har ni frågor, kontakta mig: sofi.hedlund@vasteras.se



Ny samverkansöverenskommelse mellan Västerås stad och 
Kommunala pensionärsrådet 2023-2024



Nuvarande överenskommelse (2021-2022)

• KS beslut i mars 2021; överenskommelsen gäller till den 31 
december 2022.

• Därefter görs en översyn av alla samverkanråd inom Västerås 
stad för att säkerställa ett gemensamt förhållningssätt när det 
gäller arbetsformer och arvoden.



Rådets syfte

• KPR är ett av Västerås stads samverkansråd, organisatoriskt 
kopplat till kommunstyrelsen.

• Syftet är att möjliggöra att rådet får tillgång till en bred 
information rörande övergripande planeringsprocesser och 
beslut som kan komma att påverka de äldres vardag.

• Rådet ska bidra med sin kompetens och erfarenhet.



Arbetsformer idag

• Rådet sammanträder 4 gånger per år + en studiedag/seminarium
• Stadsledningskontoret ansvarar för administrativt stöd.
• Stadsledningskontoret ansvarar tillsammans med rådet för dagordning. Kallelse och 

dagordning skickas 2 veckor före sammanträdet.
• Information i god tid före beslut för att rådets synpunkter ska kunna inhämtas och 

beaktas.

• Rådets medlemsföreningar kan komma att fungera som remissinstans.
• Inför varje verksamhetsår görs en planering för sammanträden och 

studiedag/seminarium i samråd mellan stadsledningskontoret och KPR
• Rådets sammanträde ska protokollföras och delges rådets medlemmar, berörda 

förvaltningar inom staden samt till allmänheten via stadens hemsida.



Sammanträdesarvode 

• Kommunala Pensionärsrådets ledamöter har rätt till sammanträdesarvode enligt 
gällande bestämmelser för förtroendevalda i Västerås stad. 

• Kommunala Pensionärsrådets ersättare kan närvara vid sammanträdet även om 
ordinarie ledamot deltar. Ersättning till ersättare utgår dock inte vid dessa tillfällen.  



Ny överenskommelse för perioden 2023-2024

• Ny överenskommelse i början av 2023
• Tillägg om arbetsutskottet
• Minnesanteckningar
• Sammanträdesarvoden/ersättare
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