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Kallelse och föredragningslista 

Enligt uppdrag Ordförande Solveig Nilsson 

Sammanträdesdatum 28 mars 2017 

Plats och tid Stadshuset A287, 13:00 

Ledamöter Ordförande Solveig Nilsson (S) 

1:e vice ordförande Elisabeth Wäneskog (KD) 

2:e vice ordförande Marcus Jacobson (M) 

Anders Nilsson-Sköld (S) 

Danuta Diop (MP) 

Lars Kallsäby (C) 

Inga Bröms (M) 

Bengt-Åke Nilsson (L) 

Christer Lenell (SD) 

Ersättare Alan Ali (S) 

Mikael Sandberg (S) 

Lena Burström (S) 

Eva Edlund (C) 

Per Nilsson (KD) 

Rolf Falkland (M) 

Gert Åkerman (M) 

Sam Haddad (L) 

Mari Boman (SD) 
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1 Dnr AN 1812081- 
Protokolljustering 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden utser 1. Lars Kallsäby (C) eller 2. Inga Bröms (M) att 

tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

 

2 Dnr AN 1812082- 
Anmälan av extra ärenden 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Wäneskog (KD) - personer med demenssjukdom. 

 

3 Dnr AN 1812083- 
Fastställande av föredragningslista 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden beslutar att ärende 1-13 är offentliga och behandlas på den 

öppna delen av sammanträdet. 

    

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND 
max 15 minuter 

4 Dnr AN 1812090- 
Anmälan av handling 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden tar del av postlistan (170210-170320), inkomna domar samt 

övrig information och lägger dem till handlingarna. 

 

5 Dnr AN 1812091- 
Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden tar del av beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsordning och lägger dem till handlingarna. 

 

1. Arbetsutskottets beslut enligt protokoll 14 mars 2017 

2. Tjänstemannabeslut inom äldrenämndens ansvarområde 

3. Tjänstemannabeslut i individärenden (SoL) 

4. Ordförandebeslut 
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6 Dnr AN 1812092- 
Informationsärende - månadsstatistik 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden tar del av månadsstatistiken och lägger dem till handlingarna. 

 

7 Dnr AN 2013/00156-750 
Projekt - MISTEL Mötesplats för Innovation i Samverkan 
TEstbädd för Livskvalitet 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden godkänner rapporten.        

Ärendebeskrivning 

Projektet MISTEL startade september 2013 som ett tre-årigt projekt med 

finansiering från VINNOVA och Västerås stad. Projektet avslutas februari 

2017 och MISTEL övergår då till en verksamhet inom Sociala nämndernas 

förvaltning, Västerås stad. 

 

Målet med projektet har varit att skapa en väl fungerande testbädd för 

innovationer som bidrar till fortsatt självständighet och välbefinnande hos 

äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt för en god 

kommunalt finansierad vård och omsorg. Idag är MISTEL en väl etablerad 

testbädd. Arbetet sker på ett strukturerat och metodiskt sätt som gör att de 

innovatörer som nyttjar MISTELs tjänst får värdefull kunskap för sitt 

fortsatta utvecklingsarbete. 

 

Projektet har haft 16 företag och organisationer som samarbetspartners vilka 

alla bidragit i utvecklingen av testbädden genom att bland annat medverka i 

arbetsgrupper. 

 

Sedan start har projektet jobbat med reella innovationer parallellt med 

arbetet att bygga upp testbäddens metodik och struktur. Under projektåren 

har MISTEL träffat ett 40-tal innovatörer och genomfört drygt 30 

testbäddsprojekt, mestadels fokusgrupper och tester. Sedan januari 2016 tar 

MISTEL betalt av innovatörer för sina tjänster. Testbäddsprojekten har 

genomförts såväl på särskilt boende och i MISTELs testlägenhet som i 

ordinärt boende. Testbädden har byggt upp ett samarbete med vård- och 

omsorgsverksamheter, som ställer sin verksamhet till testbäddens 

förfogande, samt med privatpersoner som är intresserade av att delta i 

testbäddsprojekt. 

 

För att säkerställa att fokusgrupper och tetser genomförs på ett juridiskt 

korrekt sätt har en juridisk vägledning och avtalssamling tagits fram för 

testbädden.  
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MISTEL har under projektåren skapat ett väl utvecklat samarbete med 

innovationsstödjande organisationer i såväl regionen, nationellt som 

internationellt och har blivit en naturlig arena för utveckling av nya lösningar 

inom vård och omsorg. Bland annat medverkar MISTEL i ett nordiskt 

nätverksprojekt finansierat av Nordic Innovation samt i det regionala 

nätverket Välfärd och hälsa. Detta innebär att MISTEL kan lotsa innovatörer 

vidare till relevanta aktörer när det gäller de delar som inte är MISTELs 

uppdrag till exempel finansiering, företagsuppbyggnad och 

internationalisering. 

 

MISTEL kommer att fortsätta utvecklas. Nu pågår utveckling av en metodik 

för att fånga upp verksamheternas behov och förmedla dessa till innovatörer. 

En utlysning, Idéjakten, kommer att lanseras - med målet att inspirera 

innovatörer till att skapa nya innovationer som verksamheterna har behov av. 

      

 

8 Dnr AN 2017/00068-2.6.1 
Förlängning av avtal - Mälarhem, Vardaga 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden beslutar att godkänna förlängning av avtal, omfattande 

driften av Mälarhem som drivs av Vardaga AB. Avtalsförlängningen 

omfattar tiden 2018-02-01 - 2020-01-31. 

        

Ärendebeskrivning 

Vardaga AB driver på uppdrag av äldrenämnden Mälarhem äldreboende, 

omfattande 24 + 2 lägenheter fördelat på ålderdomshem och gruppboende 

för personer med demenssjukdom. Uppdraget omfattar även att driva en 

mötesplats som har hela staden som upptagningsområde samt restaurang. 

Mälarhem har finsk profil. Mälarhem äldreboende upphandlades 2013 (Dnr: 

2013/108-ÄN-061), beslut om tilldelning togs på äldrenämndens 

sammanträde i augusti 2013, § 177.  

 

Förvaltning genomförde en avtalsuppföljning av verksamheten i juni 2015. 

Förvaltningen förde då samtal med ledning och legitimerad personal, samt 

genomförde bedömning av inkomna dokument. 19 områden följdes upp, 6 

områden bedömdes godkända och 13 områden bedömdes godkända med 

förbättringsområde, inget område bedömdes som underkänt. Äldrenämnden 

beslutade att godkänna rapport om uppföljning på sammanträdet i september 

2015, § 238.  

 

Ursprungligt avtal Dnr. 2013/108-ÄN-061 har avtalstiden är 2014-02-01-

2018-01-31 med möjlighet till två + två års förlängning. Den maximala 

avtalstiden blir således åtta år. 

 

Aktuell förlängning av avtalet är 2018-02-01-2020-01-31. Efter aktuell 

avtalsförlängning kvarstår således möjligheten att förlänga avtalstiden med 
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ytterligare två år. 

      

 

9 Dnr AN 2017/00076-8.5.3 
Förlängning av avtal mötesplats, Kooperativet Hjärtpunkt 
Skiljebo 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden beslutar att godkänna förlängning av avtal, omfattande 

driften av mötesplats på Skiljebo som drivs av Kooperativet Hjärtpunkt 

Skiljebo. Avtalsförlängningen omfattar tiden 2018-01-01 - 2019-12-31. 

        

Ärendebeskrivning 

Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo driver på uppdrag av äldrenämnden 

mötesplats på Skiljebo. Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo vann 

upphandlingen om driften av mötesplatsen och har sedan 2012-01-01 drivit 

verksamheten. Det ursprungliga avtalet 2011/238-ÄN-061 med avtalstid på 

2012-01-01--2015-12-31 omfattar möjlighet till förlängning med två + två 

år, med möjlighet till oförändrade villkor.  

 

Äldrenämnden beslutade på sammanträdet i augusti 2015, § 198, att förlänga 

avtalet med två år, omfattande 2016-01-01-2017-12-31. Det innebär 

möjlighet att slutligen förlänga avtalet med två år omfattande tiden, 2018-01-

01-2019-12-31, därefter finns det inte någon möjlighet till ytterligare 

förlängning. 

      

 

10 Dnr AN 2017/00029-1.3.1 
Kvalitet i särskilt boende 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden antar rekommendationen om kvalitet i särskilt boende.         

Ärendebeskrivning 

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre 

har SKL tagit fram denna rekommendation som Sveriges kommuner nu 

rekommenderas att anta. 

 

SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt 

följande fyra punkter. 

Koll på läget 

Individuella bedömningar kring enskildas behov av omsorg och tillsyn på 

natten behöver göras, resultatet måste sättas i relation till förutsättningar i 

förhållande till lokaler, teknik och arbetssätt. 

Planera utifrån individens behov 
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Verksamheten behöver säkerställa att respektive individs behov av omsorg 

och tillsyn nattetid tillgodoses.  

Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

Kommunen bör utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar 

hur digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara. 

Ledarskap 

Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att 

förändringsarbetet med nya arbetssätt tillsammans med ökad 

teknikanvändning ska kunna genomföras.  

 

En hel del arbete i rekommendationens anda har åstadkommits genom de 

senaste årens utveckling, bland annat har det välfärdsteknologiprojekt som 

bedrivs på särskilda boenden visat på vilka möjligheter som erbjuds genom 

användande av ny teknik. Erfarenheter från projektet kommer nu att spridas 

till övriga äldreboenden. Upphandling av nya trygghetslarm och så 

successivt utbyte av äldre larm kommer också att stödja detta arbete. 

      

 

11 Dnr AN 2016/00424-8.5.3 
Upphandla mötesplatser 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden beslutar att: 1) godkänna rapporten som svar på nämnd-

initiativet, om förutsättningar för lokala föreningar att ta över ansvaret och 

driften för ett par mötesplatser.   

Ärendebeskrivning 

I september 2016 lämnade Liberalerna och Moderaterna ett nämndinitiativ, 

där man exemplifierade Skiljebo mötesplats som en lyckad sådan. 

Mötesplatsen uppges vara initierad av en lokal förening och till för de äldre i 

närområdet. Äldrenämnden har med Skiljebo mötesplats som förebild 

direktbeställt andra mötespalatser av egenregin runt om i staden, med 

varierat resultat. Liberalerna och Moderaterna uppger att det lokala 

engagemanget saknas från föreningar med verksamhet i sitt upptagnings-

område.  

För ökad delaktighet och lokal närvaro, vill initiativtagarna att: 

Äldrenämnden undersöker förutsättningarna för att lokala föreningar ska 

kunna ta över ansvaret och driften för ett par mötesplatser. 

Äldrenämnden uppdrar åt en eller flera föreningar att utföra driften för ett 

par mötesplatser.   
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12 Dnr AN 2017/00077-1.3.5 
Översyn av samlade insatser i ordinärt boende och särskilt 
boende 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden godkänner rapporten om "Nämndinitiativ 9 punkter för ÄN 

2016-02-23", samt "Nämndinitiativ för ÄN 2016-03-22".        

Ärendebeskrivning 

Två nämndinitiativ inkom i februari respektive mars 2016 (Dnr 2016/93-

ÄN-700, 2016/132-ÄN-700).  

Nämndinitiativen handlar i korthet om följande: Integrera hemtjänst och 

hemsjukvård, tidrapporteringssystem, icke-vals-alternativ, natt-hemtjänst, 

hemrehabteam, system för särskilt boende, kostnad och kvalité på särskilda 

boenden och hemtjänst, boendeplan, uppföljning av tjänster, omfattning av 

hemtjänst/hemsjukvård vs särskilt boende.  

Med nämndinitiativen startade ett förvaltningsövergripande arbete med 

uppdrag att utreda de olika delarna med tydliga ansvarsområden, tid- och 

kommunikationsplaner. Projektet startade i april och pågick året ut. Under 

perioden fördes ett intensivt utredningsarbete och renderade i en rad beslut. 

Denna rapport syftar till att sammanfatta besluten, åtgärderna och det 

fortsatta utredningsarbetet.    

 

13 Dnr AN 2017/00057-1.3.2 
Delegationsordning för äldrenämnden 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden godkänner de föreslagna förändringarna i 

delegationsordningen.  

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen för äldrenämnden föreslås förändras i vissa delar, 

främst med anledning av tydligheten i beskrivningen om anmälnings-

förfarande av delegerade beslut.   

Därtill finns tillägg om delegation på sanktionsförvarande avseende avtal 

och uppdrag, samt delegation vid ansökan om att bli leverantör enligt Lagen 

om valfrihet, LOV.   

 

 

 

HÄR SLUTAR SAMMANTRÄDETS ÖPPNA DEL! 
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14 Dnr AN 2016/00395-1.3.2 
Förändrad avgiftsmodell - hemtjänstinsatser 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 

att förslå kommunfullmäktige att avgiften för hemtjänstinsatser fr o m 2018-

01-01 ska vara: 

0,558 procent av prisbasbeloppet per utförd timme för de enskilda som har 

upp till sex timmar utförd hemtjänst under en kalendemånad. 

3,795 procent av prisbasbeloppet för de enskilda som har mer än sex timmar 

utförd hemtjänst och upp till 20 timmar utförd hemtjänst under en 

kalendemånad. 

3,795 procent av prisbasbeloppet för de första 20 utförda timmarna plus 

0,223 procent av prisbasbeloppet per ytterligare tio utförda timmar utöver de 

första 20 under en kalendermånad.  

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av nämnden har förvaltningen utrett om en förändrad 

avgiftsmodell för hemtjänst kan leda till en lägre nettokostnad. Syftet med att 

ändra nuvarande avgiftsmodell för hemtjänstinsatser i ordinärt boende är att 

skapa incitament för den enskilde att efterfråga färre hemtjänsttimmar. Detta 

ska leda till lägre nettokostnad för nämnden.  

 

Översikt: 

 

 Utförda timmar 

per månad 

 

Avgift 

A 00:01-06:00 Per timme: 250 kr (0,558 % av prisbasbeloppet) 

B 06:01-20:00 1 700 kr (3,795 % av prisbasbeloppet) 

C 20:01- 1 700 kr (3,795 % av prisbasbeloppet) plus 100 kr (0,223 % av 

prisbasbeloppet) per tiotal timmar som överstiger 20. Maxtaxan 

(2 013 kr) uppnås ungefär när antalet timmar överstiger 40. 

 

Den enskilde betalar bara utifrån ett av alternativen A, B och C enligt ovan, 

under en och samma månad.  

      

 

15 Dnr AN 2016/00461-1.3.2 
Avgift hemsjukvård 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att införa avgift fr o m 2018-01-01 för 

hemsjukvård på 0,558 procent av prisbabeloppet per månad, för hembesök 

under dagtid på 0,335 procent av prisbasbeloppet per besök och för 
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hembesök under kväll/natt/helg på 0,558 procent av prisbasbeloppet samt att 

avgiften ska inräknas i underlaget för maxtaxa och förbehållsbelopp.   

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen föreslår att hemsjukvården avgiftsbeläggs fr o m 1 januari 

2018. Den övervägande delen av kommunerna i Sverige, med ansvar för 

hemsjukvården, har valt att ta ut en avgift för hemsjukvård och inrymma den 

i maxtaxan och reglerna om förbehållsbelopp avseende hemtjänst, boende m 

m (enligt Socialtjänstlagen, SoL). 

      

 

16 Dnr AN 2017/00078-1.4.1 
Planeringsunderlag årsplan 2018 

Förslag till beslut: 

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till planeringsunderlag och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har begärt in planeringsunderlag för år 2018-2021. 

Planeringunderlaget ska behandlas av respektive nämnd och lämnas till 

stadsledningskontoret senast den 31 mars. Förvaltningens förslag till 

budgetunderlag följer den struktur och det innehåll som angetts i 

stadsledningskontorets anvisningar.      

 

17 Dnr AN 2017/00016-1.3.2 
Beredningsärende - Revidering - Handlingsplan för beställning, 
upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning 2017-
2019 
 

18 Dnr AN 1812632- 
Informationsärende - Västerås stad Vård o Omsorg 
 

 

19 Dnr AN 1812084- 
Informationsärende - hemtjänst/hemsjukvård 
 

 

20 Dnr AN 1812301- 
Informationsärende - särskilda boenden 
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21 Dnr AN 1812086- 
Kurser & Konferenser 
 

 

22 Dnr AN 1812088- 
Förvaltningsdialog 
 

 

23 Dnr AN 1812089- 
Övriga frågor 
 


