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§257 Dnr AN 1833138-

Val av protokollsjusterare

Beslut
1. Äldrenämnden utser Jacob Axelson (L) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll.

2. Justeringen äger rum fredagen den 25 oktober.

Justerandes signatur Utdrassbestvrkande
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§258 Dnr AN 1833140-

Fastställande av föredragningslista

Beslut
1. Äldrenämnden fastställer föredragningslistan och beslutar att 

paragraf 257-266 hanteras på den offentliga delen av sammanträdet.

2. Förvaltningen anmäler ett extra ärende - Skadeståndskrav - 
Personstöd Mälardalen AB

Ärendet behandlas som paragraf 267.

3. Anna Nordin (M) anmäler en övrig fråga:

Övrig fråga - Insändare

Anmäld övrig fråga hanteras som paragraf 284

4. Caroline Frisk (SD) anmäler ett nämndinitiativ:

Äska medel från kommunstyrelsen för trygghetsskapande 
insatser

Anmälan av nämndinitiativ behandlas som paragraf 285

5. Anna Nordin (M) anmäler tre nämndinitiativ:

Uppföljning av utevistelse och promenader på våra äldreboenden.

Nämndinitiativ för att säkerställa rutiner och adekvat kunskap hos 
omsorgspersonalen för HLR med hjärtstartare.

Begäran om extern, oberoende utredning för att kvalitetssäkra 
Äldrenämndens kvalitetsledningssystem och egenregins 
uppföljning

Anmälan av nämndinitiativen behandlas som paragraf 286, 287 
och 288

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§259 Dnr AN 2022/01247-1.2.3

Anmälan av handlingar och inkomna remisser november 2022

Beslut
Allmänna handlingar anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Allmänna handlingar inkomna till nämnden under perioden 2022-10-13 till 

2022-11-10 redovisas i form av:

1. Postlista för äldrenämnden

2. Inkomna domar från förvaltningsrätten

Inga remisser har inkommit under perioden.

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

Allmänna handlingar anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 260 Dnr AN 2022/01248-1.2.3

Anmälan av delegationsbeslut november 2022

Beslut
Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Arendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisas för nämnden i form av följande listor:

1. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i äldrenämndens 
diarieserie AN under perioden 2022-10-13-2022-11-10.

2. Förteckning över delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag under

perioden oktober 2022.

3. Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL under oktober 2022.

4. Förteckning över anställningsbeslut under perioden september-oktober 
2022

5. Arbetsutskottets protokoll den 9 november 2022.

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

Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§261 Dnr AN 2022/01095-1.5.1

Månadsstatistik äldrenämnden 2022

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§262 Dnr AN 2022/01098-8.5.2

Beslut - Ansökan om ersättning för trygghetsboende, Översten

Beslut
Äldrenämnden beviljar Domestica Översten 2 AB, Riksbyggen ersättning för 
trygghetsboende Översten enligt förvaltningens bedömning samt upprättad 
riktlinje. Ersättningen uppgår till 404 000 kr/år, gäller för två år från och 
med 2023-01-01.

Ärendebeskrivning
I juni 2018 beslutade äldrenämnden om en riktlinje ”Ersättning för 
trygghetsboende” för att göra det attraktivt för fastighetsägare att bygga 
trygghetsboende i syfte att erbjuda äldre bra boendeformer där enskilda kan 
bo kvar länge. Ett annat syfte med ersättningen är att skjuta upp och minska 
behovet av att flytta till ett särskilt boende. Det krävs inte biståndsbeslut för 
att bo i trygghetsboende.

Riksbyggen har inkommit med ansökan om ersättning för trygghetsboende 
Översten utifrån upprättade riktlinjer. Riksbyggen har trygghetsboende 
Översten på Viksäng i Västerås. Ansökan avser ersättning för del av kostnad 
för bovärd samt för gemensamhetslokal. Ersättningen baseras på antal 
lägenheter och kvadratmeteryta. Ersättning kan erhållas för maximalt 80 
lägenheter per trygghetsboende.

Utöver information i inkommen ansökan har tjänstemän från vård- och 
omsorgsförvaltningen besökt trygghetsboendet för att få en bild av boendet 
samt säkerställa att ansökan överensstämmer med krav i riktlinjerna.

Trygghetsboendet Översten erbjuder 60 välplanerade lägenheter i varierande 
storlek. För att få en lägenhet i ett trygghetsboende ska den ena i hushållet 
ska över 65 år. Alla lägenheterna har balkong eller uteplats.
Gemensamhetsutrymmen finns på markplan där det finns ett större kök med 
plats för samvaro. Bovärden finns tillgänglig för hyresgästerna minst 20 
h/veckan. Översten uppfyller krav ställda i beslutade riktlinjer.

Förvaltningens bedömning är att Trygghetsboende Översten uppfyller 
upprättade krav för erhållande av ersättning för trygghetboende. Boendet är 
utformat på ett sådant sätt att det underlättar för enskilda att leva ett 
självständigt liv och möjliggör kvarboende i ordinärt boende.
Gemensamhetslokalens storlek på innebär en ersättning på 200 000 kr/år. 
Boendet storlek innebär ett krav på att bovärden ska finnas tillgänglig minst 
15 h/veckan vilket innebär en ersättning om 204 000 kr/år. Den totala 
ersättningen till fastighetsägaren Sveafastigheter bostad AB uppgår till 
404 000 kr/år. Ersättningen gäller för två år, därefter finns möjlighet att 
ansöka om förlängning med två år i taget.

Utdraasbestvrkande
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Fastighetsägare som beviljats ersättning för bovärd och gemensamhetslokal, 
ska årligen lämna redovisning till vård- och omsorgsförvaltningen.
Redovisningen ska innehålla uppgifter om hur gemensamhetslokalen använts 
samt hur fastighetsägaren uppfyllt kravet på bovärd och dess uppdrag.

Utöver årlig redovisning kommer vård- och omsorgsförvaltningen kunna 
göra uppföljningar i form av platsbesök.

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

Äldrenämnden beviljar Domestica Översten 2 AB, Riksbyggen ersättning för 
trygghetsboende Översten enligt förvaltningens bedömning samt upprättad 
riktlinje. Ersättningen uppgår till 404 000 kr/år och gäller för två år från och 
med 2023-01-01.

Kopia till
Domestica Översten 2 AB

Utdraasbestvrkande
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§ 263 Dnr AN 2022/00760-8.5.2

Beslut - Ansökan om ersättning för trygghetsboende, Svea 
Fastigheter, Hydran

Beslut
Aldrenämnden beviljar Svea fastigheter Bostad AB ersättning för 
trygghetsboende Hydran enligt förvaltningens bedömning samt upprättad 
riktlinje. Ersättningen uppgår till 471 000 kr/år och gäller för två år från och 
med 2023-01-01.

Arendebeskrivning
I juni 2018 beslutade äldrenämnden om en riktlinje ”Ersättning för 
trygghetsboende” för att göra det attraktivt för fastighetsägare att bygga 
trygghetsboende i syfte att erbjuda äldre bra boendeformer där enskilda kan 
bo kvar länge. Ett annat syfte med ersättningen är att skjuta upp och minska 
behovet av att flytta till ett särskilt boende. Det krävs inte biståndsbeslut för 
att bo i trygghetsboende.

Svea fastigheter bostad AB har inkommit med ansökan om fortsatt ersättning 
för trygghetsboende utifrån upprättade riktlinjer. Svea fastigheter bostad AB 
har sedan december 2020 ett nybyggt trygghetsboende på Öster mälarstrand. 
Ansökan avser ersättning för del av kostnad för bovärd samt för 
gemensamhetslokal. Ersättningen baseras på antal lägenheter och 
kvadratmeteryta. Ersättning kan erhållas för maximalt 80 lägenheter per 
trygghetsboende.

Trygghetsboendet Hydran erbjuder nybyggda och välplanerade lägenheter 
där den ena i hushållet ska vara över 65 år. De flesta av lägenheterna har 
balkong eller uteplats. Boendet innehåller 96 lägenheter på 2 r.o.k. med ytor 
mellan 33-57 kvm. Gemensamhetsutrymmen finns på markplan där det finns 
ett större kök med plats för samvaro. Bo värden har kontor angränsande till 
gemensamhetsytan och finns tillgänglig för hyresgästerna minst 20 h/veckan. 
Svea fastigheter bostad AB uppfyller samtliga ska-krav och till stor del även 
bör-kraven i beslutade riktlinjer. Byggnaden uppfyller även Boverkets 
upprättade krav avseende trygghetsboende.

Utöver information i inkommen ansökan har tjänstemän från vård- och 
omsorgsförvaltningen besökt trygghetsboende för att göra en uppföljning. 
Svea fastigheter har även inkommit med en årsredovisning för 2021 där de 
redogör för de aktiviteter som genomförts under året samt bland annat hur 
lokalen nyttjats och bovärdens arbete.

Förvaltningens bedömning är att Svea fastigheter bostad AB uppfyller 
upprättade krav för erhållande av ersättning för trygghetboende. Boendet är 
utformat på ett sådant sätt att det underlättar för enskilda att leva ett 
självständigt liv och möjliggör kvarboende i ordinärt boende.
Gemensamhetslokalens storlek på 130 kvm innebär en ersättning på 221 000

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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kr/år. Boendet storlek innebär ett krav på att bovärden ska finnas tillgänglig 
minst 20 h/veckan vilket innebär en ersättning om 250 000 kr/år. Den totala 
ersättningen till fastighetsägaren Sveafastigheter bostad AB uppgår till 
471 000 kr/år. Ersättningen gäller för två år, därefter finns möjlighet att 
ansöka om förlängning med två år i taget.

Fastighetsägare som beviljats ersättning för bovärd och gemensamhetslokal, 
ska årligen lämna redovisning till vård- och omsorgsförvaltningen.
Redovisningen ska innehålla uppgifter om hur gemensamhetslokalen använts 
samt hur fastighetsägaren uppfyllt kravet på bovärd och dess uppdrag.

Utöver årlig redovisning kommer vård- och omsorgsförvaltningen kunna 
göra uppföljningar i form av platsbesök.

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

Äldrenämnden beviljar Svea fastigheter Bostad AB ersättning för 
trygghetsboende Hydran enligt förvaltningens bedömning samt upprättad 
riktlinje. Ersättningen uppgår till 471 000 kr/år och gäller för två år från och 
med 2023-01-01

Kopia till
Svea fastigheter bostad AB

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 264 Dnr AN 2022/01274-1.3.6

Svar på nämndinitiativ från (L) - Skärpta språkkrav inom 
äldreomsorgen

Beslut
Nämndinitiativet i sin helhet föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Särskilt yttrande
Jacob Axelson (L) inkommer med särskilt yttrande enligt följande:

”Den språkproblematik som idag finns inom äldreomsorgen, i Västerås såväl 
som i resten av riket, orsakar stora problem. Allt från brister vid 
journalföring till otrygghet för kunder och personal. Det är olyckligt och 
oroväckande att den nytillträdda vänstermajoriteten omedelbart signalerar att 
intresset för att få rätsida på dessa brister är av föga intresse.”

Reservation
Jacob Axelson (L) reserverar sig mot beslutet.

Anna Nordin (M) reserverar sig mot beslutet enligt följande:

”Språklig förståelse och att personalen talar en begriplig svenska är centralt 
inom äldreomsorgen både kvalitetsmässigt och för att upprätthålla medicinsk 
säkerhet i verksamheten. Ansatsen i Liberalernas nämndinitiativ är därmed 
helt rätt. Språkkraven både vid anställning och nyrekrytering måste 
förtydligas och skärpas samtidigt som äldrenämnden måste hitta effektivare 
sätt för kompetensförstärkning av befintlig personal. I väntan på besked om 
möjlig finansiering av språksatsningar via statsbidrag är en bordläggning av 
ärendet att föredra, men överordnat är att processen med språkkrav och 
språkförstärkning förstärks så fort som möjligt.”

Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande:

”Sverigedemokraterna reserverar sig då vi menar att nämndinitiativet i sin 
helhet föranleder åtgärder från nämnden.”

Ärendebeskrivning
Jacob Axelson (L) har i ett nämndinitiativ med rubriken ”Skärpta språkkrav 
inom äldreomsorgen” föreslagit att

1. Att de språkliga kraven för att bli anställd inom vård- och 
omsorgsförvaltningen förtydligas och skärps i syfte att säkerställa en mer 
språkkompetent personalstyrka.

2. Att förvaltningen undersöker efterlevnaden av de befintliga språkkraven 
och återrapporterar detta till nämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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3. Att förvaltningen återkommer med en tidsatt handlingsplan och 
kostnadsberäkning för att språkutbilda den befintliga personalstyrkan till en 
nivå i paritet med de befintliga eller eventuellt skärpta anställningskraven.

Nämndinitiativet har den 25 oktober 2022 anmälts till äldrenämnden för 
beredning.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:
Nämndinitiativet i sin helhet föranleder ingen ytterligare åtgärd mot 
bakgrund av att innebörden av nämndinitiativets förslag, redan har hanterats 
i ett tidigare ärende med diarienummer AN 2020/01055-1.7.1.

Yrkanden
Anna Nordin (M) yrkar att ärendet ska bordläggas.

Caroline Frisk (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet.

Proposition
Ordföranden ställer inledningsvis Anna Nordin (M) yrkande om 
bordläggning mot avslag och finner att äldrenämnden beslutar att ärendet 
avgörs idag.

Ordföranden finner slutligen att det finns två förslag till beslut, dels Caroline 
Frisk (SD) yrkande om bifall till nämndinitiativet, dels förvaltningens förslag 
till beslut. Ordföranden en propositionsordning där de två förslagen ställs 
mot varandra. Äldrenämnden godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att äldrenämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 265 Dnr AN 2022/01273-1.3.6

Svar på nämndinitiativ från (L) - Stärkt personalkontinuitet i 
hemtjänsten

Beslut
Nämndinitiativet i sin helhet föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande:

”Sverigedemokraterna reserverar sig då vi menar att nämndinitiativet i sin 
helhet föranleder åtgärder från nämnden.”

Ärendebeskrivning
Jacob Axelson (L) har i ett nämndinitiativ med rubriken ”Stärkt 
personalkontinuitet i hemtjänsten” föreslagit att

1. Att förvaltningen omvärldsspanar för att inhämta information och 
erfarenheter från kommuner som lyckas bättre än Västerås, förslagsvis de 
som nämns i brödtexten.

2. Att personalplanering och schemaläggning ses över i syfte att öka 
personalkontinuiteten inom hemtjänsten.

3. Att personalfördelningen mellan hemtjänstkontoren ses över i syfte att 
säkerställa en stärkt personalkontinuitet.

Nämndinitiativet har den 25 oktober 2022 anmälts till äldrenämnden för 
beredning.

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

Nämndinitiativet i sin helhet föranleder ingen ytterligare åtgärd mot 
bakgrund av att äldrenämnden genom förfarande enligt LOV lagt ut det 
praktiska genomförandet av insatserna. Av kontraktet framgår bland annat 
”Den enskilde ges kontinuitet när det gäller personal”.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att det inte är en fråga för 
äldrenämnden att hantera utan det är leverantören själv som ansvarar för 
frågor om personalkontinuitet.

Yrkanden
Jacob Axelson (L) yrkar bifall till nämndinitiativet.

Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Caroline Frisk (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet.

Utdraasbestvrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag till beslut, dels Jacob Axelson (L) och Caroline Frisk (SD) yrkanden 
om att bifalla nämndinitiativet.

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Äldrenämnden godkänner föreslagen propositionsordning varvid 
den genomförs. Ordföranden finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-22

VÄSTERÅS STAD
Äldrenämnden

18(42)

§266 Dnr AN 2022/01281-1.3.6

Ordförandeförslag - Se över effekterna av att upphöra med LOV 
inom hemsjukvården - tillägg till Äldrenämndens beslut § 152 - 
Utformning av innehåll under det beslutade hemtjänstbesöket.

Beslut
1. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka 
konsekvenser ett upphörande av LOV inom hemsjukvården kan medföra 
utifrån perspektiven kund/kvalitet, medarbetare och ekonomi.

2. Uppdraget ska redovisas för Äldrenämnden senast i februari 2023

3. Utreda Moderaternas tidigare initiativ om en ny, kontrollerbar 
ersättningsmodell för LOV hemvård och att särskilt utreda modellen med 
schablonersättning som används i Uppsala.

4. Utreda förutsättningar för upphandling av hemsjukvården (i sin helhet 
eller uppdelat i områden).

Reservation
Anna Nordin (M) reserverar sig mot beslutet enligt följande:

”Det finns ett uppdrag sedan tidigare från en enig nämnd om att se över 
förutsättningarna för att separera hemtjänst och hemsjukvård inom ramen för 
LOV, lagen om valfrihet. Uppdraget syftar till att förstärka valfriheten för 
äldre Västeråsare. Ordförandeförslaget från Kristdemokraterna om att utreda 
en kommunalisering av hemsjukvården syftar till att minska kostnaderna för 
hemsjukvård. Ordförandeförslaget om kommunalisering motverkar således 
syftet med förslaget att separera hemtjänst och hemsjukvård för att öka 
valfriheten. Problemet i fråga om kostnader handlar inte heller om vilken 
utförare som utför hemsjukvården utan om bristen på kostnadskontroll från 
äldrenämndens sida. En kommunalisering löser inte problemet utan innebär 
endast en tillbakagång till en otidsenlig socialisering och kommunal 
maktcentrering av verksamheten på bekostnad av individuell frihet och 
valfrihet. I april 2021 bifölls Moderaternas förlag om att utreda en 
kontrollerbar ersättningsmodell för hemsjukvård. Nämnden har fortfarande 
inte fått återkoppling på uppdraget trots att det utgör en möjlig lösning på 
problematiken med ökade kostnader för hemsjukvård. I skenet av 
majoritetens intresse för att kommunalisera hemsjukvården anser vi 
Moderater att en kontrollerbar ersättningsmodell som möjliggör fortsatt LOV 
- enligt tidigare lagt intiativ - bör utredas tillsammans med mellansteget att 
upphandla hemsjukvården.”

Ärendebeskrivning
Äldrenämnden fattade den 20 juni 2022 beslut om ett antal 
utredningsuppdrag i ett och samma beslut. Tre av dessa uppdrag avsåg

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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förändringar avseende beslut- genomförande- och uppföljningsprocessen. 
Därutöver fick förvaltningen i uppdrag att utreda effekterna av en separering 
av hemsjukvård och hemtjänst. Tillägget tangerar det sistnämnda uppdraget.

Ordförande har till äldrenämnden föreslagit följande förslag till beslut:

1. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka 
konsekvenser ett upphörande av LOV inom hemsjukvården kan medföra 
utifrån perspektiven kund/kvalitet, medarbetare och ekonomi.

2. Uppdraget ska redovisas för Äldrenämnden senast i februari 2023

Yrkanden
Anna Nordin (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget.

Anna Nordin (M) yrkar tillägg:

Att utreda Moderaternas tidigare initiativ om en ny, kontrollerbar 
ersättningsmodell för LOV hemvård och att särskilt utreda 
modellen med schablonersättning som används i Uppsala.

Utreda förutsättningarna för upphandling av hemsjukvården (i sin 
helhet eller uppdelat i områden).

Jacob Axelson (L) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Jacob Axelson (L) yrkar bifall till Anna Nordin (M) tilläggsyrkanden.

Denise Norström (S) yrkar bifall till Anna Nordin (M) tilläggsyrkanden.

Jacob Axelson (L) yrkar på att utreda vad konsekvensen av att privata 
utförare av hemtjänst inte utför hemsjukvård blir.

Caroline Frisk (SD) yrkar bifall till Anna Nordin (M) yrkanden.

Per ström (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag till beslut, dels 
ordförandens förslag till beslut, dels Anna Nordin (M) avslagsyrkande.

Ordförande föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Äldrenämnden godkänner föreslagen propositionsordning varvid 
den genomförs. Ordföranden finner inledningsvis att äldrenämnden beslutar i 
enlighet med ordförandens förslag till beslut.

Ordföranden ställer därefter Anna Nordin (M) tilläggsyrkandet, mot avslag 
och finner att äldrenämnden bifaller tilläggsyrkandet.

Jacob Axelson (L) yrkande att utreda vad konsekvensen av att privata 
utförare hemtjänst inte utför hemsjukvård faller då det redan finns ett 
tidigare beslut och finns med i grundutredningen.

Justerandes signatur
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§ 267 Dnr AN 2022/01365-2.5.6

Beslut - Skadeståndskrav - Personstöd Mälardalen AB

Beslut
1. Äldrenämnden beslutar att kräva Personstöd Mälardalen AB på ett 
skadestånd om 23 445 640 kronor.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Äldrenämnden fattade vid sammanträdet den 27 september 2022 §220 
följande beslut:

1. häva kontraktet, med dnr ÄN 2021/00573-8.1.3, mellan Västerås stad, 
äldrenämnden (org. nr. 212 000-2080) och Personstöd Mälardalen AB (org. 
nr 556617-2069).

2. avtalet upphör att gälla den 1 december 2022, det vill säga att sista dag för 
drift är den 30 november 2022.

3. Personstöd Mälardalen AB stängs av från valbarhet med omedelbar 
verkan.

4. återkomma med ett skadeståndskrav gentemot Personstöd Mälardalen.

Denna skrivelse avser punkt 4 - Återkomma med ett skadeståndskrav 
gentemot Personstöd Mälardalen.

Grund för skadeståndskrav
Skadeståndskravet motsvarar den ekonomiska skada Västerås Stad lidit med 
anledning av att insatser inte utförts enligt beställning och att icke utförda 
insatser har fakturerats Västerås Stad. Skadeståndet är beräknat från januari 
2017 t.o.m. oktober 2022. Förvaltningen har kartlagt uppgifter avseende 27 
av Personstöd Mälardalen AB:s kunder och funnit att företaget fakturerat 
23 445 640 kronor för mycket för dessa.

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

1. Äldrenämnden beslutar att kräva Personstöd Mälardalen AB på ett 
skadestånd om 23 445 640 kronor.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kopia till
Tony.blomqvist@personstod.se

Utdraasbestyrkande

mailto:Tony.blomqvist@personstod.se
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§ 268 Dnr AN 2022/00765-1.7.1

Yttrande över remiss till Kommunstyrelsen - Revisionsrapport 
2020:8 - Granskning av strategisk kompetensförsörjning

Beslut
Äldrenämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget samt 
överlämnar det till revisorerna i Västerås stad och kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Utifrån revisionsrapporten från EY har följande rekommendationer tagits 
fram:

1. Utveckla nämndens mål och nyckeltal för styrning och uppföljning av 
arbetet med kompetensförsörjning.

2. Säkerställ att långsiktiga kompetensförsörjningsplaner upprättas och 
revideras regelbundet.

3. Säkerställ att avgångssamtal genomförs och dokumenteras.

4. Regelbunden uppföljning av arbetet med att möta verksamhetens behov av 
kompetens.

Utifrån ovanstående rekommendationer pågår följande aktiviteter inom 
Äldrenämndens förvaltningsområde:

1. Nya mål och nyckeltal är framtagna inför 2023. Här mäts till exempel 
andelen språkombud i förhållande till medarbetare med behov av 
språkutveckling samt andelen praktikanter, elever, studenter och PRAO i 
förhållande till behovet totalt. Ytterligare nyckeltal ses över där det är 
möjligt att koppla effekten av genomförda kompetens insatser till ökad 
kvalitet hos kund.

2. En kompetensförsörjningsplan håller på att tas fram för 2023-2025 och är 
klar i början av december. Planen kommer att ligga till grund för 
verksamhetsplaneringen där även handlingsplaner finns med.
Kompetensförsörjningsplanen utgår från stadens övergripande plan och 
följer SKR:s rubriker utifrån Kompetensutmaningen med nio strategiska 
områden som ingår. Här tas till exempel även digitaliseringsplaner med. 
Planen kommer att revideras årligen.

3. Avgångssamtal genomförs av närmaste chef. För några yrkesgrupper 
genomförs även extra samtal med HR konsult. Hit hör chefer och 
sjuksköterskor där personalomsättningen varit hög. Ytterligare insatser ses 
över för att dokumentera och fånga upp vad som ligger till grund för den 
höga personalomsättningen.

4. Behovsanalyser utifrån behov av kompetensutveckling genomförs vart 
annat år för samtliga personalgrupper. Under 2021 genomfördes den senaste 

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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och en ny kommer att genomföras under våren 2023. Resultatet och de 
behov som framkommer ligger sedan till grund för kommande

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

Äldrenämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget samt 
överlämnar det till revisorerna i Västerås stad och kommunstyrelsen.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§269 Dnr AN 2022/01079-1.4.2

Beslut - Månadsrapport oktober 2022 för äldrenämnden

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

Ärendebeskrivning
Äldrenämnden visar en budgetavvikelse på +10,2 mnkr för perioden januari
oktober, varav +42,1 mnkr avser beställardelen och -31,9 mnkr 
förvaltningens egenregiverksamhet.

Helårsprognosen pekar mot en budgetavvikelse på +9,6 mnkr, varav +31,2 
mnkr avser beställarverksamheten och -21,6 mnkr förvaltningens 
egenregiverksamhet.

Avvikelsen motsvarar 0,5 procent av nämndens totala budgetram på 1 802,3 
mnkr. Prognosticerad budgetavvikelse i månadsrapport oktober är 11,0 mnkr 
bättre än vad den var i månadsrapport september.

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

Äldrenämnden tar del av månadsrapporten och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§270 Dnr AN 2022/01280-1.4.1

Överläggning - Äldrenämndens verksamhetsplan 2023

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Monica Henriksson informerar i ärendet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§271 Dnr AN 2022/00426-8.5.2

Överläggning - Nybyggnation av äldreboende i området Sätra

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Helena Duske, Therese Nilsson och Christer Gerhardsson informerar i 
ärendet.

Justerandes signatur U tdra gsbestvrkande
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§272 Dnr AN 2022/00679-2.6.0

Överläggning - Införa ska-krav i upphandlingsärenden om 
registerutdrag ur belastningsregistret

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Arendebeskrivning
Matilda Funkquist Cullinan informerar i ärendet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
D



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-22

VÄSTERÅS STAD
Äldrenämnden

27 (42)

§273 Dnr AN 2022/00678-2.4.2

Överläggning - Införa rutin om registerutdrag ur 
belastningsregistret för anställda inom äldreomsorgen

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Arendebeskrivning
Matilda Funkquist Cullinan informerar i ärendet.

Justerandes sienatur Utdraesbestyrkande
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§274 Dnr AN 2022/01266-1.3.2

Överläggning - Revidering av riktlinje Trygghetsskapande teknik

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Arendebeskrivning
Matilda Funkquist Cullinan informerar i ärendet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§275 Dnr AN 1832866-

Information - Jävsbestämmelser

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Emelie Eckervall och Thérése Björnsdotter informerar i ärendet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§276 Dnr AN 1833217-

Information - Synpunkter, klagomål och ombudsmannens roll

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Johan Crusefalk informerar i ärendet.

Justerandes sisznatur Utdraasbestvrkande
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§277 Dnr AN 1833216-

Information - Arbetsmiljö utifrån nämndens arbetsgivaransvar

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Carina Lundmark Ågren informerar i ärendet.

Utdragsbestvrkande
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§278 Dnr AN 1833141-

Information - Förvaltningens egenregi

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Christine Wäneskog informerar i ärendet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§279 Dnr AN 1833142-

Information - Hemvård

Beslut
Aldrenämnden tackar för informationen.

Arendebeskrivning
Jenny Janestam informerar om:

- Arbetet med de kunder som är berörda av att genomföra nya val av utförare 
med anledning av hävningen av avtalet med Personstöd Mälardalen AB.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 280 Dnr AN 1833143-

Information - Särskilda boenden

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Jenny Janestam informerar om:

- Beslut om vite, Hammarby äldreboende på grund av för lite personal 
nattetid som strider mot avtalet.

- Fråga på föregående nämnd om klagomål från postlista, Öster mälarstrand. 
Förvaltningen har sett över klagomålen och samtliga är återkopplade till 
berörda.

Jeanette Bauer informerar om:

- Aktuell information kopplat till VLT artikel och händelse på Hälleborgs 
äldreboende.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§281 Dnr AN 1833144-

Information - HSL-frågor

Beslut
Ärendet utgår.

UtdragsbestvrkandeJusterandes signatur
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§282 Dnr AN 1833145-

Kurser och konferenser

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Christine Wäneskog informerar i om:

- Lunch - lunch konferens för äldrenämnden 23-24 januari. 
Nämndsammanträdet den 24 januari äger rum på Åsby hotell i 
Hallstahammar.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§283 Dnr AN 1833146-

Förvaltningsdialog

Beslut
Ärendet utgår.

Utdragsbestvrkande
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§ 284 Dnr AN 1833148-

Övrig fråga från Anna Nordin (M) - Insändare

Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M) ställer en fråga om insändare till VLT från en god man 
som beskriver problematiken med att behöva ringa till Kontaktcenter och att 
de inte får tala med samma biståndshandläggare varje samtal som berör 
samma brukare.

Carina Carlsson svarar att biståndsenheten för närvarande har resursbrist 
samtidigt som det är ett ökat inflöde av ansökningar och samtal. Att det inte 
finns möjlighet att få prata med samma handläggare ligger till grund för att 
förvaltningen prioriterat att svara på ärendet och således finns inte alltid 
möjlighet att få återkoppling från en och samma person.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§285 Dnr AN 2022/01378-1.3.6

Nämndinitiativ från (SD) - Äska medel från kommunstyrelsen för 
trygghetsskapande insatser

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Caroline Frisk (SD) anmäler ett nämndinitiativ om att äska medel från 
kommunstyrelsen för trygghetsskapande insatser.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-22

VÄSTERÅS STAD
Äldrenämnden

40 (42)

§ 286 Dnr AN 2022/01379-1.3.6

Nämndinitiativ från (M) - Uppföljning av utevistelse och 
promenader på våra äldreboenden

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M) anmäler ett nämndinitiativ om uppföljning av utevistelse 
och promenader på våra äldreboenden.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§287 Dnr AN 2022/01380-1.3.5

Nämndinitiativ från (M) - Nämndinitiativ för att säkerställa rutiner 
och adekvat kunskap hos omsorgspersonalen för HLR med 
hj ärtstarta re

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M) anmäler ett nämndinitiativ om att säkerställa rutiner och 
adekvat kunskap hos omsorgspersonalen för HLR med hjärtstartare.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-22

VÄSTERÅS STAD
Äldrenämnden

42 (42)

§288 Dnr AN 2022/01381-1.3.5

Nämndinitiativ från (M) - Begäran om extern, oberoende 
utredning för att kvalitetssäkra Äldrenämndens 
kvalitetsledningssystem och egenregins uppföljning

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M) anmäler ett nämndinitiativ om begäran om extern, 
oberoende utredning för att kvalitetssäkra Äldrenämndens 
kvalitetsledningssystem och egenregins uppföljning.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande


