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2023-03-21VÄSTERÅS STAD

Äldrenämnden

Sammanträdesprotokoll §§ 56-64, 66-85

VÄSTERÅS STAD

Sammanträdesdatum 21 mars 2023

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), kl 13:00-17:06 
Sammanträdet ajourneras för paus klockan 13:52-14:06, 16:10-16:16

Tjänstgörande ledamöter Denise Norström (S), 1 :e vice ordförande
Anna Nordin (M), 2:e vice ordförande
Lena Burström (S)
Per Ström (V)
Indi Persson (C)
Avni Dervishi (M)
Jacob Axelson (L)
Caroline Frisk (SD)

Tjänstgörande ersättare Denise Norström (S) tjänstgör som ordförande för Amanda Grönlund
(KD)
Albin Mannerfelt (KD) tjänstgör för Amanda Grönlund (KD)
Maria Eckerrot (M) tjänstgör för Jacob Axelson (L) §§74-85

Vid protokollet Wilma Karlsson

Justeras

Denise Norström (S) Caroline Frisk (SD)

Anslagsbevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Protokoll från 
Sammanträdesdatum

Äldrenämnden 
2023-03-21

Justeringsdatum
Anslagsdatum
Datum för nedtagande
Förvaringsplats

2023-03-24
2023-03- Q
2023-04-
Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift
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Frånvarande ledamöter
Amanda Grönlund (KD), Ordförande
Jacob Axelson (L) §§74-85

Närvarande ersättare
Karl Harry Emanuel Brännström (S)
Birgitta Olsson (C)
Albin Mannerfelt (KD)
Maria Eckerrot (M)
Jan Erik Vilhelm Jansson (M)
Eric Temström (M), deltar inte §67 på grund av jäv.

Övriga närvarande
Christine Wäneskog, Direktör
Wilma Karlsson, Nämndsekreterare
Jenny Janestam, Kvalitet- och utvecklingschef
Sassa Carlström, Verksamhetschef §§56-64, 66-74
Monica Henriksson, Ekonomichef §§56-64, 66- 85
Christina Becker, Strateg §§56-64, 66- 85
Åsa Kalander, Beställare/utvecklare §§64-65
Johanna Brus, Beställare/utvecklare §§64-65, 71
Pernilla Stendahl, Beställare/utvecklare §§65, 71
Beate Stien, Enhetschef §§69
Stefan Lundin, Socialt ansvarig socionom §§70
Susan Fjällvik, Arkivarie §§70
Sara Lif, Controller §§66
Johan Svensson, Kommunikationsansvarig §§66-74
Jeanette Bauer, Verksamhetschef §§75, 80
Nadia Reinius, Verksamhetschef §§75-80
Susanne Sterling, Medicinskt ansvarig sjuksköterska §§75-80

Utdraesbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-21

VÄSTERÅS STAD
Äldrenämnden

3(38)

Ärendelista
§56 Dnr AN 1835110-

Val av protokollsjusterare.......................................................................... 5
§57 Dnr AN 1835111-

Fastställande av föredragningslista......................................................... 6
§ 58 Dnr AN 2023/00059-1.2.3

Anmälan av handlingar och inkomna remisser mars 2023...................7
§ 59 Dnr AN 2023/00060-1.2.3

Anmälan av delegationsbeslut mars 2023...............................................8
§ 60 Dnr AN 2023/00249-1.3.6

Svar på nämndinitiativ från (M) - Om en samordnad 
klagomålshantering för Västerås stads sociala nämnder och att skapa 
en väg in för att lämna klagomål och synpunkter.................................. 9

§ 61 Dnr AN 2023/00250-1.3.6
Svar på nämndinitiativ från (M) - Om att upphöra med de vilseledande 
benämningarna "Äldreombudsman" och "Ombudsman för personer 
med funktionsnedsättning" vad gäller klagomålshantering inom vård- 
och omsorgsnämnderna.......................................................................... 10

§ 62 Dnr AN 2023/00251 -1.3.6
Svar på nämndinitiativ från (M) - Om att inrätta ett pris till Årets 
medarbetare inom äldreomsorgen i Västerås stad.............................. 11

§ 63 Dnr AN 2023/00129-1.3.2
Beslut - Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom
Äldrenämndens verksamhetsområde.....................................................12

§ 64 Dnr AN 2022/01092-2.6.1
Beslut - Avtalsförlängning - Hammarby äldreboende och servicehus, 
Attendo AB................................................................................  13

§65 Dnr AN 2022/01278-2.6.1
Beslut - Upphandling av Björkbackens äldreboende och Haga Ängs 
äldreboende................................................................................................14

§ 66 Dnr AN 2023/00179-1.4.2
Beslut - Månadsrapport och månadsstatistik februari 2023 för 
äldrenämnden........................................................................................... 16

§ 67 Dnr AN 2023/00317-1.3.2
Beslut - Fullmakt för juristerna att företräda äldrenämnden.............. 17

§ 68 Dnr AN 2023/00346-1.7.1
Yttrande till nämnden för idrott-, fritid- och förebyggande över remiss - 
Handlingsplan idrott 2023-2027 med utblick mot 2030...........  19

§69 Dnr AN 2022/01406-1.3.6
Överläggning - Återrapportering av uppdrag - Utreda effekterna av att 
upphöra med LOVinom hemsjukvården..............................................21

§ 70 Dnr AN 2023/00123-1.3.2
Överläggning - Informationshanteringsplan för äldrenämnden.........22

§ 71 Dnr AN 2023/00277-8.1.3
Överläggning - Förfrågningsunderlag hemvård, enligt lagen om 
valfrihetssystem.........................................................................................23

§ 72 Dnr AN 2023/00259-1.3.7
Svar på övrig fråga från Jacob Axelson (L) - om GPS trygghetslarm24

Justerandes signatur Utdragsbestvrkandc

w



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (38)
Äldrenämnden 2023-03-21

§ 73 Dnr AN 2023/00260-1.3.7
Svar på övrig fråga från Jacob Axelson (L) - Om övertagandet av
kunder Personstöd Mälardalen...............................................................25

§74 Dnr AN 1835114- 
Information om förvaltningens kommunikationsarbete.......... 26

§ 75 Dnr AN 2022/01496-1.4.2
Information - Verksamhetsberättelse äldrenämnden 2022............... 27

§ 76 Dnr AN 2022/01357-1.6.2 
Information - Uppföljning - Hälleborgs äldreboende................ 28

§ 77 Dnr AN 2023/00006-1.3.3
Information kopplad till förvaltningens egenregi................................. 29

§ 78 Dnr AN 2023/00007-1.3.3 
Information kopplad till hemvård............................................... 30

§ 79 Dnr AN 2023/00009-1.3.3 
Information kopplad till hälso- och sjukvårdsfrågor........  ...31

§ 80 Dnr AN 2023/00008-1.3.3
Information kopplad till särskilda boenden............................    32

§ 81 Dnr AN 2023/00166-2.4.6 
Information om sommarvikarier................................................... 33

§82 Dnr AN 2023/00010-1.3.3 
Kurser och konferenser...................  34

§83 Dnr AN 2023/00011-1.3.3 
Förvaltningsdialog........................................................................ 35

§84 Dnr 2023/00431-1.3.6
Nämndinitiativ från (M) - om att inrätta platser för vård i livets
slutskede inom äldreomsorgen...............................................................36

§85 Dnr AN 1835308-
Övrig fråga från Anna Nordin (M) - Lägesbeskrivning av situationen
inom hemtjänst öster/landsbygd.............................................................37

§86 Dnr AN 1835115-
Övrig fråga från Anna Nordin (M) - Om initiativet "koppla ihop skola, 
gymnasie och äldreomsorg genom arbetslinjen"..................................38

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-21

VÄSTERÅS STAD
Äldrenämnden

5(38)

§56 Dnr AN 1835110-

Val av protokollsjusterare

Beslut
1. Äldrenämnden utser Caroline Frisk (SD) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll.

2. Justeringen äger rum fredagen den 24 mars.

Justerandes si ana tur Utdraesbestyrkande
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§57 Dnr AN 1835111-

Fastställande av föredragningslista

Beslut
1. Äldrenämnden fastställer föredragningslistan och beslutar att 

paragraf 57-64 hanteras på den offentliga delen av sammanträdet.

2. Anna Nordin (M) anmäler ett nämndinitiativ med rubrik - 
Nämndinitiativ om att inrätta platser för vård i livets slutskede inom 
äldreomsorgen.

Ärendet hanteras som paragraf 84.

3. Anna Nordin (M) anmäler en övrig fråga - Lägesbeskrivning av 
situationen inom hemtjänst öster/landsbygd.

Ärendet hanteras som paragraf 85.

4. Anna Nordin (M) anmäler en övrig fråga - Om initiativet "koppla 
ihop skola, gymnasie och äldreomsorg genom arbetslinjen".

Ärendet hanteras som paragraf 86.

Juslerandes signatur Utdraesbestvrkande
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§ 58 Dnr AN 2023/00059-1.2.3

Anmälan av handlingar och inkomna remisser mars 2023

Beslut
Allmänna handlingar anmäls och läggs till handlingarna.

Arendebeskrivning
Allmänna handlingar inkomna till nämnden under perioden 2023-02-10 till 

2023-03-09 redovisas i form av:

1. Postlista för äldrenämnden

2. Inkomna domar från förvaltningsrätten

3. Förteckning över inkomna remisser

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

Allmänna handlingar anmäls och läggs till handlingarna.

UtdragsbestyrkandeJusterandes signatur
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§ 59 Dnr AN 2023/00060-1.2.3

Anmälan av delegationsbeslut mars 2023

Beslut
Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisas för nämnden i form av följande listor:

1. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i äldrenämndens 
diarieserie AN under perioden 2023-02-10-2023-03-09.

2. Förteckning över delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag under 
februari 2023.

3. Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL under februari 2023.

4. Förteckning över anställningsbeslut under februari 2023.

5. Arbetsutskottets protokoll den 7 mars 2023.

Vård- och omsorgsförvaltningen har äldrenämnden lämnat följande förslag 
till beslut:

Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Justerande» sienalur

OK
Utdraesbestvrkande
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§60 Dnr AN 2023/00249-1.3.6

Svar på nämndinitiativ från (M) - Om en samordnad 
klagomålshantering för Västerås stads sociala nämnder och att 
skapa en väg in för att lämna klagomål och synpunkter

Beslut
1. Nämndinitiativ bifalls.

2. Nämndinitiativet bifalls.

Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M) har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ om 
en samordnad klagomålshantering för Västerås stads sociala nämnder och att 
skapa en väg in för att lämna klagomål och synpunkter föreslagit att ge 
förvaltningen i uppdrag att:

1. Att inrätta en nämndgemensam funktion för mottagande av klagomål och 
synpunkter, som utgör en neutral väg in för enskild att lämna klagomål och 
synpunkter.

2. Att utreda möjligheten att den samordnande funktionen för att motta 
klagomål och synpunkter placeras på Kontaktcentrum.

Nämndinitiativet har den 21 februari 2023 §49 anmälts till äldrenämnden för 
beredning.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att:

1. Nämndinitiativet bifalls.

2. Nämndinitiativet bifalls.

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

Justerandes sienatur UtdraEsbestvrkande
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§ 61 Dnr AN 2023/00250-1.3.6

Svar på nämndinitiativ från (M) - Om att upphöra med de 
vilseledande benämningarna "Äldreombudsman" och 
"Ombudsman för personer med funktionsnedsättning" vad 
gäller klagomålshantering inom vård- och omsorgsnämnderna

Beslut
1. Nämndinitiativet bifalls.

2. Nämndinitiativet bifalls.

Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M) har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ från 
Västeråsmoderaterna om att upphöra med de vilseledande benämningarna 
"Äldreombudsman" och "Ombudsman för personer med 
funktionsnedsättning" vad gäller klagomålshantering inom vård- och 
omsorgsnämnderna föreslagit att ge förvaltningen i uppdrag att:

1. Att ge funktionen för klagomålshantering inom nämnderna en ny 
benämning som tydligt beskriver syftet för brukarna, dvs mottagning av 
klagomål och synpunkter.

2. Att omedelbart upphöra med de vilseledande benämningarna på 
klagomålshanteringen, dvs ”Äldreombudsman” och ”Ombudsman för 
personer med funktionsnedsättning”.

Nämndinitiativet har den 21 februari 2023 §50 anmälts till äldrenämnden för 
beredning.

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

Justerandes sienatur Utdraesbestyrkande
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§ 62 Dnr AN 2023/00251-1.3.6

Svar på nämndinitiativ från (M) - Om att inrätta ett pris till Årets 
medarbetare inom äldreomsorgen i Västerås stad

Beslut
1. Nämndinitiativet bifalls.

2. Nämndinitiativet bifalls.

Arendebeskrivning
Anna Nordin (M) har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ om 
att inrätta ett pris till Årets medarbetare inom äldreomsorgen i Västerås stad 
föreslagit att ge förvaltningen i uppdrag att:

1. Att inrätta ett årligt pris till Årets Medarbetare för särskilt goda insatser 
inom äldreomsorgen.

2. Att utforma en rutin för att nominera, utse och belöna Årets Medarbetare.

Nämndinitiativet har den 21 februari 2023 §51 anmälts till äldrenämnden för 
beredning.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att:

1. Nämndinitiativet bifalls.

2. Nämndinitiativet bifalls.

Yrkanden
Avni Dervishi (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Justerandes signatur 

åt/ I <9?

Utdragsbestvrkande
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§ 63 Dnr AN 2023/00129-1.3.2

Beslut - Riktlinjer för biståndsbedömning enligt 
socialtjänstlagen inom Äldrenämndens verksamhetsområde

Beslut
1. Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom 
äldrenämndens verksamhetsområde daterat 24 februari 2023, antas att gälla 
från och med den 21 mars 2023.

2. Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom 
äldrenämndens verksamhetsområde (dnr: 2022/00777-8.1.1) antaget av 
äldrenämnden den 22 februari 2022 §39 upphävs.

Ärendebeskrivning
Äldrenämnden har beslutat att anhöriganställningar/objektanställningar inte 
är tillåtna (2022-09-27 § 206). Det gör att äldrenämndens riktlinje för 
biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen behöver revideras. I nuvarande 
riktlinje står följande: Biståndshandläggaren beviljar inte 
anhöriganställningar. Det avgörandet ligger i verkställigheten det vill säga 
hos utföraren, Anhöriga som saknar adekvat utbildning och enbart arbetar 
hos en eller flera närstående, får enbart anställas för serviceinsatser och 
egenvård.

Nu föreliggande revidering i äldrenämndens riktlinje för biståndsbedömning 
får innebörden att anhöriganställningar eller objektanställningar inte är 
tillåtna.

Kopia till
Utförare av hemvård

OM CO
Justerandes sienatur Utdra iKbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (38)
2023-03-21

VÄSTERÄS stad
Äldrenämnden

§64 Dnr AN 2022/01092-2.6.1

Beslut - Avtalsförlängning - Hammarby äldreboende och 
servicehus, Attendo AB

Beslut
Aldrenämnden beslutar att förlänga avtalet för Attendo AB Hammarby 
äldreboende och servicehus med två (2) år för tiden 2024-05-01-2026-04- 
30.

Arendebeskrivning
Attendo AB driver sedan 1 maj 2020 Hammarby äldreboende och servicehus 
med stöd av avtal. Avtalet löper på fyra (4) år, med möjlighet till förlängning 
på två (2) + två (2) år. Efter förlängningen kvarstår möjlighet till ytterligare 
förlängning av grundavtalet med två (2) år.

Enheten för beställning, upphandling och avtalsuppföljning, BUA, har 
genomfört en uppföljning av Hammarby äldreboende och servicehus i 
oktober 2022.

Efter avslutad avtalsuppföljning konstaterades att verksamheten inte 
bedömdes följa avtal för samtliga granskade avtalsområden.

Exempel på områden som bedöms fungera väl är enhetens teamsamverkan 
samt verksamhetens fokus på aktiviteter. Vid uppföljningen identifierades 
även några förbättringsområden vilka utföraren har åtgärdat.

Sammanfattningsvis har Attendo Hammarby åtgärdat de brister som 
identifierats vid verksamhetsuppföljningen. Den av verksamheten inskickade 
handlingsplanen med åtgärder kopplat till de förbättringsåtgärder som även 
identifierades är godkänd.

Bedömningen efter uppföljning den 2023-01-03 är att Attendo Hammarby 
nu får godkänt resultat på samtliga granskade avtalsområden.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

Aldrenämnden beslutar att förlänga avtalet för Attendo AB Hammarby 
äldreboende och servicehus med två (2) år för tiden 2024-05-01-2026-04- 
30.

Kopia till
Attendo AB

UtdraesbestyrkandeJusterandes sisnatur
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§ 65 Dnr AN 2022/01278-2.6.1

Beslut - Upphandling av Björkbackens äldreboende och Haga 
Ängs äldreboende

Beslut
1. Äldrenämnden fastställer upphandlingsdokumenten för upphandling av 
Björkbackens äldreboende och Haga Ängs äldreboende.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Caroline Frisk (SD) inkommer med skriftlig reservation enligt följande:

”Sverigedemokraterna reserverar sig mot att man i upphandlingsdokument ej 
har skall krav gällande;

-Kontinuerliga utdrag ur belastningsregistret för vård och 
omvårdnadspersonal i verksamheterna.

-Krav på introduktions program i verksamheterna.

Detta för att säkerställa att vår äldres trygghet säkerställs på bas nivå i vart 
fall.”

Ärendebeskrivning
Björkbackens äldreboende har 42 lägenheter. Målgruppen är äldre personer 
med omfattande behov av vård och omsorg.

Haga Ängs äldreboende har 62 lägenheter. Målgruppen är äldre personer 
med behov av omfattande vård och omsorg, inriktning äldre med 
demenssjukdom eller psykiatrisk diagnos.

Muntlig överläggning genomfördes 2022-12-13 och skriftlig överläggning 
2023-02-21 vid äldrenämndens sammanträde.

Upphandlingen genomförs i enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling, LOU, där tilldelning sker utifrån grunden bästa förhållande 
mellan ett fastställt pris och kvalitet. Det fasta priset är beräknat enligt 
beslutad ersättningsmodell.

Anbudsutvärdering görs enligt framtagen utvärderingsmodell med 
kvalitetsområdena: ”Omsorg och insatser”, ”Fysisk aktivitet och utevistelse”, 
”Medarbetare” och ”Livsmedel, måltider och nutrition”.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

1. Äldrenämnden fastställer upphandlingsdokumenten för upphandling av 
Björkbackens äldreboende och Haga Ängs äldreboende.

UtdragsbestyrkandeJusterandes signatur
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2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Caroline Frisk (SD) yrkar avslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens 
förslag till beslut, dels Caroline Frisk (SD) förslag till beslut. Ordförande 
föreslår en propositionsordning där det två förslagen ställs mot varandra. 
Äldrenämnden godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att äldrenämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdraesbeslvrkandc
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§ 66 Dnr AN 2023/00179-1.4.2

Beslut - Månadsrapport och månadsstatistik februari 2023 för 
äldrenämnden

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

2. Äldrenämnden beslutar att förlänga provperioden för hanteringen av 
månadsstatistik äldrenämnden 2023 inom ramen för ärendet månadsrapport 
mars 2023 för äldrenämnden 2023 som nämnden får i april.

Ärendebeskrivning
Månadsrapporten har upprättats enligt stadsledningskontorets anvisningar 
och består främst av ekonomisk rapportering av utfall och prognos.
Därutöver redovisas verksamhetsstatistik och medarbetaruppgifter.

Helårsprognosen pekar mot en budgetavvikelse på +106,6 mnkr, varav 
+136,6 mnkr avser beställarverksamheten och -30,0 mnkr förvaltningens 
egenregiverksamhet. Avvikelsen motsvarar 5,8 procent av nämndens totala 
budgetram på 1 852,5 mnkr.

Äldrenämnden beslutade den 21 februari 2023 §33 att det återkommande 
ärendet dnr ÄN 2023/00003 -1.5.1 Månadsstatistik äldrenämnden 2023 
skulle utgå i mars och hanteras på prov inom ramen för Månadsrapport 
februari 2023 för äldrenämnden.

Nämnden har fått bilaga med månadsstatistik till månadsrapporten.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

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

2. Äldrenämnden beslutar att förlänga provperioden för hanteringen av 
månadsstatistik äldrenämnden 2023 inom ramen för ärendet månadsrapport 
mars 2023 för äldrenämnden 2023 som nämnden får i april.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Utdracsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (38)
2023-03-21

VÄSTERÅS STAD
Äldrenämnden

§ 67 Dnr AN 2023/00317-1.3.2

Beslut - Fullmakt för juristerna att företräda äldrenämnden

Beslut
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna 
Caroline Eller, Emelie Eckervall, Åsa Temström, Simon Edvardsson, 
Thérése Björnsdotter, Emma Eklundh, Andreas Mehnert, Marie Stjärnkrona, 
Belan Osman och Oscar Westerlund att i domstolar och hos andra 
myndigheter eller annorstädes i varje avseende anhängiggöra, utföra och 
bevaka kommunens talan. I fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta 
förlikning eller ackord samt att motta och kvittera medel, värdehandling och 
annan egendom.

2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna 
annan i sitt ställe.

3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för 
särskilt fall.

4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.

Eric Temström (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under 
handläggningen av ärendet.

Arendebeskrivning
Kommunens styrelse och nämnder har enligt gällande reglementen egen 
processbehörighet. Det innebär att respektive nämnd och styrelse, för 
kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens/styrelsens 
verksamhetsområde. Ledning och samordning av kommunens juridiska 
verksamhet handhas av kommunstyrelsen och dess stadsledningskontor. Med 
anledning av anställning av två nya stadsjurister behöver en ny fullmakt för 
juristerna på Juridikenheten utfärdas. Juristerna företräder samtliga nämnder 
som ombud i mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud 
förordnas.

Denna fullmakt ger behörighet för juristerna att företräda kommunen genom 
dess äldrenämnd, i domstolar och hos andra myndigheter. Rätten att 
företräda nämnden måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där 
beslut om förordnandet framgår.

Befogenheten att agera i det enskilda ärendet bestäms av nämnden eller 
förmedlas som ett uppdrag att företräda nämnden genom dess 
förvaltningsorganisation till respektive jurist. Juristernas agerande som 
ombud eller förordnande av ombud förutsätter att det finns ett uppdrag och 
ställningstaganden i sak i det aktuella ärendet.

UtdragsbeslvrkandeJusterandes signatur
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Justerandes sienatur

Kopia till
Stadsledningskontoret, 

chefsjurist Alexandra Eriksson 

alexandra2.eriksson@vasteras.se

cS
Utdraesbestvrkande

mailto:alexandra2.eriksson@vasteras.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-21

VÄSTERÅS STAD
Äldrenämnden

19(38)

§ 68 Dnr AN 2023/00346-1.7.1

Yttrande till nämnden för idrott-, fritid- och förebyggande över 
remiss - Handlingsplan idrott 2023-2027 med utblick mot 2030

Beslut
Aldrenämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande 
daterat 9 mars 2023 och överlämnar det till nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande.

Ärendebeskrivning
En remiss har inkommit från nämnden för idrott, fritid och förebyggande där 
nämnden för personer med funktionsnedsättning och äldrenämnden ges 
möjlighet att yttra sig över handlingsplan för idrott 2023-2027.

Handlingsplanen Idrott 2023-2027 är ett styrdokument som anger den 
politiska viljeriktningen för idrottslivet i Västerås samt för att skapa goda 
förutsättningar för idrott och föreningsliv.

Vård- och omsorgsförvaltningen saknar beskrivning om hur man ska nå 
målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning utifrån 
handlingsplanens syfte. Vård- och omsorgsförvaltningen kan inte utläsa 
några konkreta åtgärder för ett mer aktivt idrottsliv för den nämnda 
målgruppen.

Idrott, rörelse och fysisk aktivitet är viktiga friskfaktorer för alla, inte minst 
för personer med funktionsnedsättning och äldre personer. Det är i 
sammanhanget viktigt att betona tillgänglighet för alla och att tänka 
universell design. Exempelvis att gång och cykelvägar är 
tillgänglighetsanpassade för alla, tillgängliga arenor och områden för idrott 
såväl inomhus som utomhus, tillgängliga grönområden för fysisk aktivitet 
och rekreation.

Inom en 1 O-årsperiod beräknas åldersgruppen 80 år och äldre ha ökat med 
drygt 40 %. Med förebyggande insatser och möjlighet till fysiska aktiviteter 
oavsett ålder, kan behovet av olika stödinsatser såsom hemtjänst och särskilt 
boende från kommunen skjutas upp, vilket är angeläget då samhällets 
kostnader för målgruppen äldre personer ökar utifrån en demografisk 
påverkan.

I handlingsplan för idrott finns inget beskrivet om parasport, vilket behöver 
uppmärksammas. FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, beskriver att ingen människa med 
funktionsnedsättning far diskrimineras eller uteslutas från någon del i 
samhällslivet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

Aldrenämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande 
daterat 9 mars 2023 och överlämnar det till nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande.

Kopia till
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Justerandes signatur Utdragsbcstyrkandc
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§ 69 Dnr AN 2022/01406-1.3.6

Överläggning - Återrapportering av uppdrag - Utreda effekterna 
av att upphöra med LOV inom hemsjukvården

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Christina Becker, Monica Henriksson och Beate Stien informerar i ärendet.

Justerandes signatur Utdracsbcstvrkandc
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§ 70 Dnr AN 2023/00123-1.3.2

Överläggning - Informationshanteringsplan för äldrenämnden

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Arendebeskrivning
Stefan Lundin och Susan Fjällvik informerar i ärendet.

Justerandes signatur 
o/

Utdragsbestyrkande
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§ 71 Dnr AN 2023/00277-8.1.3

Överläggning - FÖrfrågningsunderlag hemvård, enligt lagen om 
valfrihetssystem

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Arendebeskrivning
Pernilla Stendahl och Johanna Brus informerar i ärendet.

Justcrandes signatur

a/ ct
Utdragsbcstvrkande
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§72 Dnr AN 2023/00259-1.3.7

Svar på övrig fråga från Jacob Axelson (L) - om GPS 
trygghetslarm

Arendebeskrivning
Jacob Axelson anmälde under äldrenämndens sammanträde den 21 februari 
2022 §§53 en övrig fråga om GPS trygghetslarm som beslutades att hanteras 
på nästkommande sammanträde.

Förvaltningen svarar att Region Västmanland kan förskriva GPS larm till 
personer med en kognitiv funktionsnedsättning, under förutsättning att 
ansvaret för larmmottagning och eftersökt är klarlagt. I ordinärt boende kan 
GPS larm förskrivas till den enskilde när närstående är larmmottagare och 
ansvarig för eftersök. I ordinärt boende kan GPS larm förskrivas till den 
enskilde utan egen larmmottagare, men där larmmottagning och eftersök är 
klarlagt. I särskilt boende där personalen ansvarar för larmmottagning och 
eftersök.

Jacob Axelson (L) tackar för svaret och frågan anses besvarad.

Justerandes signatur Uldraesbestvrkandc
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§73 Dnr AN 2023/00260-1.3.7

Svar på övrig fråga från Jacob Axelson (L) - Om övertagandet av 
kunder Personstöd Mälardalen

Ärendebeskrivning
Jacob Axelson anmälde under äldrenämndens sammanträde den 21 februari 
2022 §§54 en övrig fråga om övertagandet av kunder Personstöd Mälardalen 
som beslutades att hanteras på nästkommande sammanträde.

Förvaltningen svarar att alla kunder har fatt erbjudande att välja en ny 
utförare. De som inte valt ny utförare inom svarstid har automatiskt gått över 
till egenregin. Vissa brukare har valt att avsluta sina insatser.

Jacob Axelson (L) tackar för svaret och frågan anses besvarad.

Jiisterandes signatur Utdragsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-21

VÄSTERÄS stad
Äldrenämnden

26 (38)

§74 Dnr AN 1835114-

Information om förvaltningens kommunikationsarbete

Beslut
Aldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Johan Svensson informerar om:

- Det organisatoriska kommunikationsarbetet, uppdrag och mål.

- Stadens olika sociala kanaler.

- Aktuella kommunikationssatsningar inom förvaltningen.

Justerandes signatur

w
Utdragsbestyrkande
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§ 75 Dnr AN 2022/01496-1.4.2

Information - Verksamhetsberättelse äldrenämnden 2022

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Jenny Janestam informerar om den kraftiga ökningen av inrapporterade 
avvikelser som presenterades i verksamhetsberättelsen 2022. Ökningen 
består av avvikelser hos de externa utförarna. Ökningen återfinns inom 
kategorierna ”brister i utförande av insats” och ”okategoriserade avvikelser”. 
Ökningen beror sannolikt på en ny definition av vad som ska rapporteras till 
nämnden.

Utdraesbestvrkande
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§76 Dnr AN 2022/01357-1.6.2

Information - Uppföljning - Hälleborgs äldreboende

Beslut
Aldrenämnden tackar för informationen.

Arendebeskrivning
Jeanette Bauer informerar om:

- Rekryteringar resurs chefer

- Handlingsplan är inskickad till enheten för beställning, upphandling 
och avtalsuppföljning.

- Åtgärdsplan i form av kraftsamling och förstärkning har tagits fram.

Justerandes sienatiir Utdraesbeslvrkandc
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§ 77 Dnr AN 2023/00006-1.3.3

Information kopplad till förvaltningens egenregi

Beslut
Ärendet utgår.

Justerandes sienatur

ca/ I c/
Utdrassbestvrkande
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§ 78 Dnr AN 2023/00007-1.3.3

Information kopplad till hemvård

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Arendebeskrivning
Jenny Janestam informerar om:

- Hamnen vård- och omsorg

- Personstöd Mälardalen AB - utlämnande av handling, förvaltningen 
har lämnat ut det som går med viss sekretessmarkering. Personstöd 
Mälardalen AB har nu överklagat utlämnandet till Kammarrätten.

Nadia Reinius och Susanne Sterling informerar om:

- Återkoppling angående rutiner och kompetens i HLR hos personalen 
i hemtjänsten som diskuterades på föregående nämndsammanträde.

Utdraesbestyrkande
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§79 Dnr AN 2023/00009-1.3.3

Information kopplad till hälso- och sjukvårdsfrågor

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Arendebeskrivning
Susanne Sterling informerar om:

- Händelse på Södra Källstorps äldreboende.

Justcrandcs sienatur Utdraesbcstyrkande
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§ 80 Dnr AN 2023/00008-1.3.3

Information kopplad till särskilda boenden

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Jeanette Bauer informerar om:

- Händelse på Ankaret.

Justerandcs sianåtur 

w

Utdraesbeslvrkandc
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§81 Dnr AN 2023/00166-2.4.6

Information om sommarvikarier

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Christine Wäneskog informerar om:

- Behovet är cirka 800 vikarier för sommaren 2023, i dagsläget har 200 
anställts. Introduktion på enheter och utbildningscentrum planeras 
men är lite svårt då vikarierna går i skolan. Förvaltningen försöker 
också att intressera de sjuksköterskestudenter som går termin tre att 
sökajobb.

- Feriepraktikanter från och med 16 år kommer att tas emot.

- Tio sjuksköterskor har anmält sitt intresse för erbjudandet att skjuta 
på sin semester med ersättning.

Justerandes sicnatur Utdraesbestvrkaiide
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§ 82 Dnr AN 2023/00010-1.3.3

Kurser och konferenser

Beslut
Ärendet utgår.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§83 Dnr AN 2023/00011-1.3.3

Förvaltningsdialog

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Christine Wäneskog informerar om:

Temadagen i april kommer att vara på Zethelius, Hälleborg och 
Utbildningscentrum. Inbjudan kommer i samband med utskicket.

Regionen arbetar fram ett seniorhälsoprogram på uppdrag av 
regionfullmäktige, där samverkan önskas.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§84 Dnr 2023/00431-1.3.6

Nämndinitiativ från (NI) - om att inrätta platser för vård i livets 
slutskede inom äldreomsorgen

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Arendebeskrivning
Anna Nordin (M) anmäler ett nämndinitiativ om att inrätta platser för vård i 
livets slutskede inom äldreomsorgen.

UtdraasbestvrkandeJusterandes signatur
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§85 Dnr AN 1835308-

Övrig fråga från Anna Nordin (M) - Lägesbeskrivning av 
situationen inom hemtjänst öster/landsbygd

Arendebeskrivning
Anna Nordin (M) ställer en övrig fråga där Moderaterna önskar en 
lägesbeskrivning av situationen inom hemtjänst öster/landsbygd.

Förvaltningen svarar att Nadia Reinius kommer att besvara frågeställningen 
under nästa arbetsutskott och nämndsammanträde.

Justcrandes sienatur Utdra esbestvrkande
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§86 Dnr AN 1835115-

Övrig fråga från Anna Nordin (M) - Om initiativet "koppla ihop 
skola, gymnasie och äldreomsorg genom arbetslinjen"

Arendebeskrivning
Anna Nordin (M) ställer en övrig fråga om status på det uppdrag som antogs 
för utredning i initiativet "koppla ihop skola, gymnasie och äldreomsorg 
genom arbetslinjen” på sammanträdet den 24 maj 2022 §§ 124.

Förvaltningen svarar att arbetet försenast med anledning av inrättandet av 
arbetsmarknadsenheten, ärendet är planerat att gå upp på 
nämndsammanträdet i maj.

Anna Nordin (M) tackar för informationen och frågan anses besvarad.

Juslerandes signatur Utdraesbestvrkandc


