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§ 405 Dnr KS 2021/00837-8.5.1 

Beslut - Svar på motion från (M) om att införa mötesplats för 
äldre personer med funktionsnedsättning 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Caroline Högström (M), Johan Henriksson (M) och Anna Nordin (M) har i 
en motion med rubriken Motion från (M) om att införa mötesplats för äldre 
personer med funktionsnedsättning föreslagit att äldrenämnden och nämnden 
för personer med funktionsnedsättning får i uppdrag att säkerställa tillgången 
till en mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning. 

Kommunfullmäktige har den 5 maj 2021, §245 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till äldrenämnden och nämnden för personer med 
funktionsnedsättning.  

Ärendet kom upp i äldrenämnden den 24 augusti 2021, §212. Anna Nordin 
(M) yrkade då återremiss för ärendet med motiveringen att det saknades ett 
konkret att-sats och uppgifter om kostnadsbilden. Äldrenämnden godkände 
yrkandet och beslutade att återremittera ärendet till vård- och 
omsorgsförvaltningen. Äldrenämnden godkände vård- och 
omsorgsförvaltningens yttrande den 21 september 2021, §250 och 
överlämnade det till kommunstyrelsen. Anna Nordin (M) lämnade ett särskilt 
yttrande från (M).  

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkände vård- och 
omsorgsförvaltningens yttrande den 22 september 2021, §228 och 
överlämnade det till kommunstyrelsen. 

Äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning har 
inkommit med i huvudsak följande synpunkter:   

-Vård- och omsorgsförvaltningen, verksamhetsområde funktionsnedsättning, 
är villig att åta sig att utreda hur en organisering av verksamheten för en 
mötesplats ska se ut, samt att inrätta en mötesplats för målgruppen. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 
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Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C), Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD), 
Anna Maria Romlid (V) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

Äldrenämnden 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
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Kopia till 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
Äldrenämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (M) om att införa mötesplats för äldre 
personer med funktionsnedsättning 

Förslag till beslut  

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 

 

Ärendebeskrivning 

Caroline Högström (M), Johan Henriksson (M) och Anna Nordin (M) har i 

en motion med rubriken Motion från (M) om att införa mötesplats för äldre 

personer med funktionsnedsättning föreslagit att äldrenämnden och nämnden 

för personer med funktionsnedsättning får i uppdrag att säkerställa tillgången 

till en mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning. 

Kommunfullmäktige har den 5 maj 2021, §245 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till äldrenämnden och nämnden för personer med 

funktionsnedsättning.  

Ärendet kom upp i äldrenämnden den 24 augusti 2021, §212. Anna Nordin 

(M) yrkade då återremiss för ärendet med motiveringen att det saknades ett 

konkret att-sats och uppgifter om kostnadsbilden. Äldrenämnden godkände 

yrkandet och beslutade att återremittera ärendet till vård- och 

omsorgsförvaltningen. Äldrenämnden godkände vård- och 

omsorgsförvaltningens yttrande den 21 september 2021, §250 och 

överlämnade det till kommunstyrelsen. Anna Nordin (M) lämnade ett särskilt 

yttrande från (M).  

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkände vård- och 

omsorgsförvaltningens yttrande den 22 september 2021, §228 och 

överlämnade det till kommunstyrelsen. 

Äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning har 

inkommit med i huvudsak följande synpunkter:   

-Vård- och omsorgsförvaltningen, verksamhetsområde funktionsnedsättning, 

är villig att åta sig att utreda hur en organisering av verksamheten för en 

mötesplats ska se ut, samt att inrätta en mötesplats för målgruppen. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls.  
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Beslutsmotivering 

Enligt äldrenämndens beslut kommer vård- och omsorgsförvaltningen, 

verksamhetsområde funktionsnedsättning, utreda hur en organisering av 

verksamheten för en mötesplats ska se ut, samt att inrätta en mötesplats för 

äldre med funktionsnedsättning.  

Mot bakgrund av vård- och omsorgsförvaltningens förslag till åtagande 

föreslår Stadsledningskontoret att motionen bifalls.  

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Stadsledningskontoret gör bedömningen att förslaget inryms i nämndernas 

budgetram. Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en uppskattning för 

merkostnad för att inrätta en mötesplats på dagtid för ett mindre antal 

besökare med personalkostnad motsvarande 8 timmer per vecka. På årsbasis 

blir kostnaden ca 85 000 kronor. Kostnader för vissa inköp av 

förbrukningsmaterial tillkommer.   

Hållbar utveckling 

Beslutet har främst påverkan på det sociala och ekonomiska perspektivet i 

hållbar utveckling. Beslutet överensstämmer med Västerås stads Program för 

social hållbarhet samt Policy för personer med funktionsnedsättning 2020–

2025 med tillhörande handlingsplan där utgångspunkterna är goda 

livsvillkor, demokrati och delaktighet.  

Principen om att ingen ska lämnas utanför är centralt i Agenda 2030. Mål 10 

minskad ojämlikhet omfattar personer med funktionsnedsättning och att de 

fullt ut ska kunna delta i samhällslivet. Att skapa förutsättningar för socialt 

deltagande för att förebygga isolering och ensamhet har både individuella 

vinster i form av välbefinnande och bättre hälsa men även ekonomiska 

vinster tillkommer i form av minskade kostnader för ohälsa och vårdbehov. 

Beslutet har därmed stor bärighet för mål 3 Hälsa och välbefinnande som 

handlar om att säkerställa att alla människor oavsett ålder, kön, sexuell 

läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och 

härkomst, kan leva ett hälsosamt liv, med livskvalitet och välbefinnande.  

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör, Strategisk 

samhällsutveckling 
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§ 228 Dnr NF 2021/00178-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att införa mötesplats för äldre 
personer med funktionsnedsättning 

Beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner vård- och 

omsorgsförvaltningens yttrande, samt överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har inkommit med en motion där man förslår 

kommunfullmäktige att besluta att ”äldrenämnden och nämnden för personer 

med funktionsnedsättning får i uppdrag att säkerställa tillgången till en 

mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning.”  

Vård- och omsorgsförvaltningen, verksamhetsområde funktionsnedsättning, 

är villig att åta sig att utreda hur en organisering av verksamheten för en 

mötesplats ska se ut, samt att inrätta en mötesplats för målgruppen. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Vård och omsorgsförvaltningen 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen 
 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning  

 

Remiss - Motion från (M) om att införa mötesplats för äldre 
personer med funktionsnedsättning 

Förslag till beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner vård- och 

omsorgsförvaltningens yttrande, samt överlämnar det till kommunstyrelsen. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har inkommit med en motion där man förslår 

kommunfullmäktige att besluta att ”äldrenämnden och nämnden för 

personer med funktionsnedsättning får i uppdrag att säkerställa tillgången 

till en mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning.”  

Vård- och omsorgsförvaltningen, verksamhetsområde funktionsnedsättning, 

är villig att åta sig att utreda hur en organisering av verksamheten för en 

mötesplats ska se ut, samt att inrätta en mötesplats för målgruppen. 
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 Nämnden för personer med funktionsnedsättning  

 

Yttrande Remiss - Motion från (M) om att införa mötesplats för 
äldre personer med funktionsnedsättning 

 

Moderaterna har inkommit med en motion, där man föreslår 

kommunfullmäktige att besluta att ”äldrenämnden och nämnden för 

personer med funktionsnedsättning får i uppdrag att säkerställa tillgången 

till en mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning.” 

 

En remiss avseende motionen med begärande om yttrande har inkommit till 

nämnden för personer med funktionsnedsättning och äldrenämnden. 

 

Enligt reglementet för äldrenämnden framgår det att äldrenämnden ansvarar 

för personer över 65 år. Enligt reglementet för nämnden för personer med 

funktionsnedsättning framgår det att nämnden ansvarar för  

de uppgifter som åvilar en kommun enligt lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS).  

 

Ansvaret för personer som tillhör kategorin personer med funktions-

nedsättning och enligt lagens mening tillhör personkretsen enligt § 1 LSS, 

avser personer med varaktiga funktionsnedsättning oavsett ålder.  

Det vill säga personer även över 65 år inom nämnda kategori; personer som 

tillhör personkretsen enligt § 1 LSS. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen tolkar att motionen avser målgruppen inom 

LSS. Därav ankommer det på vård- och omsorgsförvaltningen att utreda 

förutsättningarna för en mötesplats för nämnda målgrupp. 

 

Förutsättningar för inrättande av en mötesplats 

Vid inrättandet av en mötesplats för nämnda målgrupp, personer över 65 år 

som ingår i personkretsen enligt § 1 LSS, behöver vissa förutsättningar 

uppfyllas. Dessa är en lämplig lokal och en bemanning som kan ta emot ett 

lämpligt antal besökare, samt ekonomiska resurser.   

 

Att öppna en mötesplats för målgruppen innebär en ny verksamhet som idag 

inte finns inom den befintliga verksamheten. Därav krävs ett visst tillskott av 

resurser för att starta upp och bedriva verksamhet i form av en mötesplats. 

Vilka resurser som behöver tillskapas är avhängigt hur tillgänglig 

verksamheten ska vara, det vill säga hur öppettiderna ska förläggas. 
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Utifrån tillgänglig statistik över nämnda målgrupp så är antalet personer inte 

så stort. Utifrån den kunskapen kan det vara rimligt att starta upp en 

mötesplats i mindre skala för att utröna hur stor efterfrågan är från 

målgruppen. 

 

En tänkt mötesplats kan till en början erbjuda verksamhet en eftermiddag i 

veckan för 5–10 besökare. Det är rimligt att det innebär 1–2 medarbetare ca 

3–4 timmar, dvs 8 timmar totalt i veckan. Vid rätt tillfälle för medarbetare 

med rätt kompetens kan detta vara ett led i att uppnå målet med heltid som 

norm.  

 

Hur stor bemanningen behöver vara beror på om besökarna kan vara på 

mötesplatsen självständigt, om de kommer tillsammans med personal eller 

om de behöver stöd av personalen mötesplatsen. Detta blir i sin tur avhängigt 

på vilket utbud av aktiviteter som kan erbjudas på mötesplatsen.  

Lokalfrågan går att lösa inom befintliga resurser. 

 

Befintlig verksamhet i form av mötesplats finns kvällstid, två kvällar i 

veckan. En av kvällarna är avsedd för en äldre målgrupp, utan övre 

åldersgräns. Gårdskvällarna är välbesökta och mycket uppskattade.  

 

Vård- och omsorgsförvaltningen, verksamhetsområde funktionsnedsättning, 

är villig att åta sig att utreda hur en organisering av verksamheten för en 

mötesplats ska se ut. Med detta avses bland annat att ta fram ett underlag för 

vilka ekonomiska förutsättningar som krävs. 

 

Ekonomi 

En uppskattad merkostnad för att inrätta en mötesplats dagtid för ett mindre 

antal besökare uppskattas till personalkostnad motsvarande 8 timmar per 

vecka. På årsbasis uppgår kostnaden till ca 85 000 kronor. Därtill kommer 

kostnader för vissa inköp av förbrukningsmaterial. 

 

Om intresse och efterfrågan på mötesplatsen blir stor kan det innebära att 

lokalfrågan behöver utredas om befintlig lokal inte skulle vara tillräckligt 

stor för att kunna ta emot fler besökare.   

 

Utifrån befintlig statistik uppgår antalet personer inom målgruppen över 65 

år som har funktionsnedsättning tillhörande LSS, till 59 personer.  

Kunskapen om målgruppens förutsättningar att kunna tillgodogöra sig en 

verksamhet i form av en öppen mötesplats bedöms uppgå till cirka hälften av 

det totala antalet.   

 

Förutsättningarna för målgruppen att tillgodogöra sig verksamhet på en 

öppen mötesplats är starkt förknippade med den enskildes konsekvenser av 

funktionsnedsättningen. Utöver en intellektuell funktionsnedsättning kan det 

handla om autism, hjärnskada, olika kognitiva funktionsnedsättningar och ett 

behov av förutsägbarhet och struktur som starkt på verkar den enskildes 

förmåga att tillgodogöra sig verksamheten på en öppen mötesplats. 
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§ 250 Dnr AN 2021/00466-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att införa mötesplats för äldre 
personer med funktionsnedsättning 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner vård- och omsorgsförvaltningens yttrande, samt 

överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Anna Nordin (M) anmäler ett särskilt yttrande från (M): 

Av förvaltningens utredning framgår att det är fullt möjligt och inte behäftat 

med någon större kostnad att starta upp en mötesplats för äldre personer med 

funktionsnedsättning. Det finns alltså inget hinder för ett genomförande eller 

för att säkerställa att den här gruppen får likvärdiga möjligheter som övriga 

personer inom omsorgen. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har inkommit med en motion där man förslår 

kommunfullmäktige att besluta att ”Äldrenämnden och nämnden för 

personer med funktionsnedsättning får i uppdrag att säkerställa tillgången till 

en mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning.” 

Vård- och omsorgsförvaltningen, verksamhetsområde funktionsnedsättning, 

är villig att åta sig att utreda hur en organisering av verksamheten för en 

mötesplats ska se ut, samt att inrätta en mötesplats för målgruppen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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 Äldrenämnden 

 

Yttrande Remiss - Motion från (M) om att införa mötesplats för 
äldre personer med funktionsnedsättning 

 

Moderaterna har inkommit med en motion, där man föreslår 

kommunfullmäktige att besluta att ”äldrenämnden och nämnden för 

personer med funktionsnedsättning får i uppdrag att säkerställa tillgången 

till en mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning.” 

 

En remiss avseende motionen med begärande om yttrande har inkommit till 

nämnden för personer med funktionsnedsättning och äldrenämnden. 

 

Enligt reglementet för äldrenämnden framgår det att äldrenämnden ansvarar 

för personer över 65 år. Enligt reglementet för nämnden för personer med 

funktionsnedsättning framgår det att nämnden ansvarar för  

de uppgifter som åvilar en kommun enligt lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS).  

 

Ansvaret för personer som tillhör kategorin personer med funktions-

nedsättning och enligt lagens mening tillhör personkretsen enligt § 1 LSS, 

avser personer med varaktiga funktionsnedsättning oavsett ålder.  

Det vill säga personer även över 65 år inom nämnda kategori; personer som 

tillhör personkretsen enligt § 1 LSS. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen tolkar att motionen avser målgruppen inom 

LSS. Därav ankommer det på vård- och omsorgsförvaltningen att utreda 

förutsättningarna för en mötesplats för nämnda målgrupp. 

 

Förutsättningar för inrättande av en mötesplats 

Vid inrättandet av en mötesplats för nämnda målgrupp, personer över 65 år 

som ingår i personkretsen enligt § 1 LSS, behöver vissa förutsättningar 

uppfyllas. Dessa är en lämplig lokal och en bemanning som kan ta emot ett 

lämpligt antal besökare, samt ekonomiska resurser.   

 

Att öppna en mötesplats för målgruppen innebär en ny verksamhet som idag 

inte finns inom den befintliga verksamheten. Därav krävs ett visst tillskott av 

resurser för att starta upp och bedriva verksamhet i form av en mötesplats. 

Vilka resurser som behöver tillskapas är avhängigt hur tillgänglig 

verksamheten ska vara, det vill säga hur öppettiderna ska förläggas. 
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Utifrån tillgänglig statistik över nämnda målgrupp så är antalet personer inte 

så stort. Utifrån den kunskapen kan det vara rimligt att starta upp en 

mötesplats i mindre skala för att utröna hur stor efterfrågan är från 

målgruppen. 

 

En tänkt mötesplats kan till en början erbjuda verksamhet en eftermiddag i 

veckan för 5–10 besökare. Det är rimligt att det innebär 1–2 medarbetare ca 

3-4 timmar, dvs 8 timmar totalt i veckan. Vid rätt tillfälle för medarbetare 

med rätt kompetens kan detta vara ett led i att uppnå målet med heltid som 

norm.  

 

Hur stor bemanningen behöver vara beror på om besökarna kan vara på 

mötesplatsen självständigt, om de kommer tillsammans med personal eller 

om de behöver stöd av personalen mötesplatsen. Detta blir i sin tur avhängigt 

på vilket utbud av aktiviteter som kan erbjudas på mötesplatsen.  

Lokalfrågan går att lösa inom befintliga resurser. 

 

Befintlig verksamhet i form av mötesplats finns kvällstid, två kvällar i 

veckan. En av kvällarna är avsedd för en äldre målgrupp, utan övre 

åldersgräns. Gårdskvällarna är välbesökta och mycket uppskattade.  

 

Vård- och omsorgsförvaltningen, verksamhetsområde funktionsnedsättning, 

är villig att åta sig att utreda hur en organisering av verksamheten för en 

mötesplats ska se ut. Med detta avses bland annat att ta fram ett underlag för 

vilka ekonomiska förutsättningar som krävs. 

 

Ekonomi 

En uppskattad merkostnad för att inrätta en mötesplats dagtid för ett mindre 

antal besökare uppskattas till personalkostnad motsvarande 8 timmar per 

vecka. På årsbasis uppgår kostnaden till ca 85 000 kronor. Därtill kommer 

kostnader för vissa inköp av förbrukningsmaterial. 

 

Om intresse och efterfrågan på mötesplatsen blir stor kan det innebära att 

lokalfrågan behöver utredas om befintlig lokal inte skulle vara tillräckligt 

stor för att kunna ta emot fler besökare.   

 

Utifrån befintlig statistik uppgår antalet personer inom målgruppen över 65 

år som har funktionsnedsättning tillhörande LSS, till 59 personer.  

Kunskapen om målgruppens förutsättningar att kunna tillgodogöra sig en 

verksamhet i form av en öppen mötesplats bedöms uppgå till cirka hälften av 

det totala antalet.   

 

Förutsättningarna för målgruppen att tillgodogöra sig verksamhet på en 

öppen mötesplats är starkt förknippade med den enskildes konsekvenser av 

funktionsnedsättningen. Utöver en intellektuell funktionsnedsättning kan det 

handla om autism, hjärnskada, olika kognitiva funktionsnedsättningar och ett 

behov av förutsägbarhet och struktur som starkt på verkar den enskildes 

förmåga att tillgodogöra sig verksamheten på en öppen mötesplats. 

 

 

 



 

 

Motion om att införa mötesplats för äldre med 

personer med funktionsnedsättning 

 
I Västerås stad finns det 15 mötesplatser för äldre, vilket såklart är jättebra, men vi har ingen 

mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning. En person som har en 

funktionsnedsättning och är under 67 år, ingår i målgruppen för nämnden för personer med 

funktionsnedsättning och kan därigenom erbjudas olika aktiviteter och verksamheter så som 

sysselsättning och daglig verksamhet. När de däremot fyller 67 hamnar ansvaret för omsorgen 

på äldrenämndens bord, som inte erbjuder dessa personer någon mötesplats annat än de som 

välkomnar alla äldre. En del klarar sig inte utan särskild hjälp och personal med kunskap och 

kompetens kring detta område saknas på dessa mötesplatser. Detta leder till att dessa individer 

helt enkelt stannar hemma. 

 

Det blir svårt för många av de som berörs av detta att hitta aktiviteter att fylla sina dagar med, 

vilket ofta resulterar i att de förblir hemma utan större umgängeskrets. En mötesplats med den 

här inriktningen skulle kunna både anpassa de aktiviteter som erbjuds och vara en naturlig 

kontaktyta för äldre personer med funktionsnedsättning. 

 

Med anledning av ovanstående vill vi föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

Att äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning får i uppdrag att 

säkerställa tillgången till en mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning. 
 

 

Caroline Högström (M) Johan Henriksson (M) Anna Nordin (M) 
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