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§ 406 Dnr KS 2021/00757-2.4.3 

Beslut - Svar på motion från (KD) Bygg upp en 
utbildningsavdelning för äldrevård i länet 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD), Ibrahim Onar (KD), 
Elisabeth Wäneskog (KD) och Joakim Widell (KD) har i en motion med 
rubriken Motion från (KD) Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i 
länet föreslagit att Västerås kommun i samarbete med Region Västmanland 
tar intitiativ till en länsgemensam utbildningsavdelning inom äldrevård med 
syfte att höja den medicinska kompetensen.   

Kommunfullmäktige har den 6 maj 2021, §246 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till äldrenämnden.  

Äldrenämnden har godkänt vård-och omsorgsförvaltningens svar och 
inkommit med remissvar till kommunstyrelsen med i huvudsak följande 
synpunkter.  

Vård-och omsorgsförvaltningen ser mycket positivt på ett ökat samarbete 
med Region Västmanland. Utifrån förslaget att starta en länsgemensam 
utbildningsenhet är vård- och omsorgsförvaltningens hållning positiv och 
bedömer att detta behöver utredas tillsammans med länets kommuner och 
Region Västmanland.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att vård- 
och omsorgsförvaltningen uppger att det finns ett antal forum för 
gemensamma kompetensutvecklingsinsatser mellan länets kommuner och 
Region Västmanland. Dessutom har ett arbete initierats för att genomföra en 
översyn för att ta reda på vilka behov som finns och vilka specifika 
kompetensområden är viktiga att utveckla och stärka. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 
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Yrkanden 

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

Kopia till 

Äldrenämnden 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Anna-Maarit Tirkkonen 
Epost: anna-maarit.tirkkonen@vasteras.se 
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Kopia till 

Äldrenämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (KD) Bygg upp en utbildningsavdelning för 
äldrevård i länet 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD), Ibrahim Onar (KD), 

Elisabeth Wäneskog (KD) och Joakim Widell (KD) har i en motion med 

rubriken Motion från (KD) Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i 

länet föreslagit att Västerås kommun i samarbete med Region Västmanland 

tar intitiativ till en länsgemensam utbildningsavdelning inom äldrevård med 

syfte att höja den medicinska kompetensen.   

Kommunfullmäktige har den 6 maj 2021, §246 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till äldrenämnden.  

Äldrenämnden har godkänt vård-och omsorgsförvaltningens svar och 

inkommit med remissvar till kommunstyrelsen med i huvudsak följande 

synpunkter.  

Vård-och omsorgsförvaltningen ser mycket positivt på ett ökat samarbete 

med Region Västmanland. Utifrån förslaget att starta en länsgemensam 

utbildningsenhet är vård- och omsorgsförvaltningens hållning positiv och 

bedömer att detta behöver utredas tillsammans med länets kommuner och 

Region Västmanland.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att vård- 

och omsorgsförvaltningen uppger att det finns ett antal forum för 

gemensamma kompetensutvecklingsinsatser mellan länets kommuner och 

Region Västmanland. Dessutom har ett arbete initierats för att genomföra en 

översyn för att ta reda på vilka behov som finns och vilka specifika 

kompetensområden är viktiga att utveckla och stärka. 

Beslutsmotivering 

Utifrån äldrenämndens svar gör stadsledningskontoret bedömningen att flera 

gemensamma kompetensutvecklingsinsatser pågår och att det finns ett antal 

forum för dessa. Äldrenämnden uppger i sitt svar att de ser positivt på 

samarbetet med regionen och avser att genomföra en översyn av nuvarande 

forum, vilka utbildningssatsningar som finns mellan länets kommuner och 
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Region Västmanland samt klargöra roller och beslutsordning för ett mer 

effektivt samarbete. Stadsledningskontoret håller med om att det är viktigt 

att samordna resurser för att säkerställa kompetensutvecklingen långsiktigt. 

Förslaget om att starta en länsgemensam utbildningsenhet är i grunden 

positivt och att detta är något som behöver utredas gemensamt med Region 

Västmanland och länets kommuner, vilket också föreslås av äldrenämnden. 

Detta för att ta reda på vilka behov som finns inom respektive kommun och 

vilka specifika kompetensområden kommunerna ser som viktiga att utveckla 

och stärka.  

 

Vidare anser stadsledningskontoret att strategiska, långsiktiga satsningar som 

kompetensutvecklingsfrågor bör planeras in i den ordinarie budgeten och 

samtycker att eventuella stadsbidrag kan användas som stöd vid 

uppstartskostnader av olika satsningar.  

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Ekonomisk bedömning inte relevant med anledning av ärendets karaktär och 

innehåll. 

Hållbar utveckling 

Beslutet har bäring på den sociala och ekonomiska hållbarheten. De 

målområden i Agenda 2030 som beslutet berör är främst mål 4 God 

utbildning för alla samt mål 17 Genomförande och partnerskap. Även mål 3 

Hälsa och välbefinnande påverkas indirekt.  

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör Strategisk 

samhällsutveckling 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (2) 
Äldrenämnden 2021-08-24 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 213 Dnr AN 2021/00465-1.7.1 

Remiss - Motion från (KD) Bygg upp en utbildningsavdelning för 
äldrevård i länet 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande samt 

överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna (KD) har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige med rubriceringen Bygg upp en utbildningsavdelning 

för äldrevård i länet. I korthet handlar motionen om att Västerås kommun i 

samarbete med Region Västmanland tar initiativ till en länsgemensam 

utbildningsavdelning inom äldrevård med syfte att höja den medicinska 

kompetensen där fokus ska ligga på trygg hemgång och rehabilitering utifrån 

att personer med allt svårare sjukdomar och tillstånd med hjälp av stöd kan 

bo hemma eller på särskilt boende. Denna utveckling ställer ökade krav på 

att höja den medicinska kompetensen inom den kommunala äldrevården. 

Motionärerna ser även behov av att förstärka samarbetet mellan regionens 

specialistsjukvård och den kommunala vård- och omsorgen i länet. 

Övriga förslag som motionen avser är även att finansiering ska ske med stöd 

av statsbidrag som fördelas utifrån invånarantal, att hälso- och 

sjukvårdspersonal från såväl kommun som region kontinuerligt ska 

genomföra praktik på en länsgemensam utbildningsavdelning samt att 

naturliga samarbetspartners är Mälardalens högskola och Region 

Västmanlands Hjälpcentrum. 

Utifrån förslaget att starta en länsgemensam utbildningsenhet är 

förvaltningens hållning positiv och bedömer att detta behöver utredas 

tillsammans med länets kommuner och region Västmanland. 

Förvaltningen ser också mycket positivt på ett ökat samarbete med Region 

Västmanland. 

Förvaltningens bedömning är att genomföra en översyn av nuvarande forum 

för beslut och diskussion kring olika kompetenssatsningar mellan 

kommunerna i Västmanland och Region Västmanland. Roller och 

beslutsordning behöver klargöras för ett mer effektivt samarbete. 

Vad gäller finansiering av en gemensam utbildningsenhet är förvaltningens 

bedömning att en utbildningsavdelning bör upprättas utifrån ett uppdrag som 

ska vara strategiskt och verka långsiktigt. 

Förvaltningens bedömning är därför att planera in kostnaden i den ordinarie 

budgeten. Däremot kan uppstartskostnaden med fördel finansieras av 

möjliga statliga bidrag. 

Yrkanden 

Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Jonas Cronert (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Vård och omsorgsförvaltningen 
Carina Lundmark Ågren 
Epost: carina.lundmark.agren@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande över Motion från (KD) Bygg upp en 
utbildningsavdelning för äldrevård i länet 

 

1. Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna (KD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 

med rubriceringen Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet. I 

korthet handlar motionen om att personer med allt svårare sjukdomar och 

tillstånd med hjälp av stöd kan bo hemma eller på särskilt boende. Denna 

utveckling ställer ökade krav på att höja den medicinska kompetensen inom 

den kommunala äldrevården. Motionärerna ser även behov av att förstärka 

samarbetet mellan regionens specialistsjukvård och den kommunala vård- och 

omsorgen i länet. 

 

Av motionen framgår bland annat att  

 Region Västmanlands utbildningsavdelning ska vara ett gemensamt 

uppdrag mellan länets kommuner och Region Västmanland. 

 finansiering sker via förslagsvis statsbidrag och fördelas utifrån 

invånarantal. 

 hälso- och sjukvårdspersonal från såväl kommun som region kontinuerligt 

ska göra praktik på den länsgemensamma utbildningsavdelningen. 

 samarbetspartners ska vara Mälardalens högskola och Region 

Västmanlands Hjälpmedelscentrum. 
 

o Motionen avslutas med nedan förslag: 

 Att Västerås kommun i samarbete med Region Västmanland tar intitiativ 

till en länsgemensam utbildningsavdelning inom äldrevård med syfte att 

höja den medicinska kompetensen där fokus ska ligga på trygg hemgång 

och rehabilitering. 
 

2. Nuvarande utbildningsmöjligheter 
Under mars månad genomfördes en övergripande behovsinventering inom 

Vård- och omsorgsförvaltningen där kompetensbehov för akuta och mer 

strategiska områden lyftes fram. Behovsinventeringens resultat och planen för 

genomförande är redovisat för Äldrenämnden och Nämnden för personer med 

funktionsnedsättning. Utifrån behovsanalysen har ett antal 

kompetensutvecklingsinsatser startats upp.  
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Det som har prioriterats är de utbildningsinsatser som är möjliga inom ramen 

av medel som finansieras av Äldreomsorgslyftet, det vill säga 

undersköterskeutbildning, påbyggnadsutbildning för undersköterskor, 

högskoleutbildning för första linjens chefer inom äldreomsorgen samt 

språkombudsutbildning.  

Då förvaltningen även erhållit medel för språkutbildning i vårdsvenska via 

Omställningsfonden KOM-KR,  startar även denna upp under hösten.  

För sjuksköterskor erbjuds specialistutbildning i diabetes och demens.  

Även socialrätt för biståndshandläggare kommer att prioriteras.  

 

Förutom ovanstående utbildningssatsningar kommer även en grundutbildning 

för samtliga medarbetare inom Äldreomsorgen att starta upp. En så kallad KIK 

(Kvalitet i Kundarbetet). Motsvarande utbildning finns idag inom 

verksamheten för personer med funktionsnedsättning. KIK för äldreomsorgen 

startar med en pilot i höst och den är planerad att genomföras för samtliga 

medarbetare under 2022. 

 

3. Vård- och omsorgsakademin 
För att samordna och tydliggöra de kompetensutvecklingsinsatser som nu 

genomförs har en vård- och omsorgsakademi startats upp där syftet är att 

samla och samordna de utbildningar som startar upp inom förvaltningen. Alla 

utbildningsinsatser samordnas och hanteras övergripande av HR enheten. Två 

medarbetare inom HR enheten har avsatt tid för detta och ytterligare resurser 

kommer att lånas in vid behov.  

 

Alla utbildningar som är aktuella kommer att samlas på intranätet för att vara 

lättöverskådliga och en kommunikationsplan kommer att tas fram för att 

synliggöra utbildningarna. En uppdaterad policy för studier tas också fram. 

 

4. Samarbete Mälardalens Högskola 
Målet är att de utbildningsinsatser som genomförs ska vara mycket väl 

grundade i verksamhetens behov och förankrade inom forskning och 

vetenskap. Samarbete finns redan idag med Mälardalens högskola som vi har 

ett samverkansavtal med. Nuvarande samarbete grundar sig bland annat på 

att tillgodose verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter inom 

sjuksköterske-, fysioterapeut- och socionomprogrammet. 

 

I det arbete som nu börjar ta form kommer samarbetet med högskolan att öka 

då vi ser att det är viktigt att kunna ta emot studenter på ett bra sätt och för 

nuvarande medarbetare handlar det om att tillgodose de 

kompetensutvecklingsbehov som behövs utifrån kunden/patienten. Här finns 

idag ett samarbete kring till exempel specialistutbildning för sjuksköterskor 

och utbildning i socialrätt för biståndshandläggare. 
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5. Samarbete Region Västmanland 
Ett samarbete med Region Västmanland finns idag i den utbildningsgrupp som 

benämns Förstärkt kompetens. Här ingår representanter från alla kommuner i 

Västmanland samt från Region Västmanland som är sammanhållande. 

Gruppen träffas några gånger per år och tar gemensamt fram vilka 

utvecklingsbehov som är aktuella och som ska priorieteras. Just nu pågår till 

exempel en utbildning för äldreomsorgsen. Det är en endags utbildning i 

preventivt förhållningssätt, "Att arbeta förebyggande". Utbildningen vänder 

sig till undersköterskor och vårdbiträden i både region och kommun. 

Finansieringen av utbildningar som tas fram på uppdrag av Förstärkt 

kompetens hanteras med hjälp av egna medel. Det vill säga kommunerna och 

regionen bidrar med egna föreläsare, lokaler och eget material. Det som 

behöver köpas in bekostas till självkostnadspris av de enheter som deltar.  

Från Vård- och omsorgsförvaltningen deltar HR strateg i gruppen Förstärkt 

kompetens. Även tjänstedesign har lyfts in som metod i gruppens arbete och 

här deltar en projektledare inom HR. 

 

Medarbetare inom kommunerna har även möjlighet att delta på övriga öppna 

utbildningar som finns inom Region Västmanlands utbud, såsom MI 

(Motiverande samtal). 

 

Inom Region Västmanland och kommunerna i Västmanland finns även ett 
socialchefsnätverk där kompetensutvecklingsfrågorna lyfts och prioriteras 
löpande.  
 
Det finns dessutom ett råd i länet som benämns Västmanlands kompetensråd. 
Kompetensrådet har tidigare funnits i olika former och startades och drevs 
redan under tiden länsstyrelsen hade uppdrag kring kompetensplattformarna. 
Syftet med rådet är att gemensamt i länet stötta, samordna och driva på vissa 
frågor ur ett regionalt perspektiv i samarbete och dialog med länets olika 
aktörer. Aktörer som är representerade i rådet är kommunerna i länet, 
Regionen (som är sammanhållande via HR ansvarig) Arbetsförmedlingen, 
Företagarna, Handelskammaren Mälardalen, Teknik college, Mälardalens 
högskola, representanter för folkhögskolan, vuxenutbildningen, grundskolan 
samt samordningsförbunden. Rådet ses cirka två gånger per halvår. 

 

Ett nyligen påbörjat samarbete mellan HR, Vård- och omsorgsförvaltningen i 

Västerås stad har startats upp med HR, Region Västmanland, angående 

kompetensfrågor utifrån Nära Vård. Förvaltningen ser stora möjligheter att 

integrera kompetenutvecklingsfrågorna inom ramen av Nära vård tillsammans 

med regionen i de delar där det fins beröringspunkter.  

 

I det pågående projektet (tidsplan 202106-202212); Utökad mobilitet i 

Västmanland inom Nära vård där noden Västerås-Surahammar arbetar 

tillsammans med regionen är projektets syfte att skapa en ny vårdstruktur 

med ett integrerat mobilt arbetssätt tillsammans med Region och kommuner 

för invånarna i noden Västerås-Surahammar. Individen är central och en 

naturlig del av teamet. Med individen i fokus ska projektet utifrån lokala 
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förutsättningar och behov, identifiera närsjukvårdsplatser med möjlighet till 

direktinläggning samt etablera och utveckla nya och befintliga mobila resurser 

i syfte att erbjuda invånarna rätt vård, i rätt tid och på rätt vårdnivå.  

 

Det är framöver viktigt att integrera kompetensutvecklingsfrågorna initialt 

inom ramen av Nära vård vilket Vård- och omsorgsförvaltningen inom Västerås 

stad och region Västmanland är överens om. 

 

6. Regionens utbildningsenhet 
Kontakt har, i samband med mottagandet av denna motion, tagits med 

Verksamhetschefen vid region Västmanlands utbildningsenhet CIFU (Centrum 

för Innovation, Forskning och Utbildning). CIFU har beskrivit enhetens funktion 

samt informerat om att det även finns ett kliniskt träningscentrum (KTC) för 

medarbetare inom regionen. Vid KTC bedrivs färdighets-, tema och 

interprofessionell träning med syfte att stärka och utveckla kompetens hos 

medarbetare. Det finns också ett samverkansavtal med Mälardalens högskola 

Institutionen för hälsa-, vård- och välfärds sjuksköterskestudenter.  

 

Utifrån ovan information får ett arbete starta upp under hösten tillsammans 

med CIFU för att se över möjligheterna för ett eventuellt gemensamt 

utbildnings- och träningscenter för kommunerna i Västmanland och regionen 

inom vissa prioriterade områden. 

 

7. Vård- och omsorgscollage 
Ett ytterligare forum och en gemensam plattform för kompetensutveckling 
inom Västmanland är Vård- och omsorgscollage. Här diskuteras och planeras 
för påfyllnad av kompetensutveckling för redan anställd personal. Det är ett 
väl fungerande nätverk för länets kommuner och region Västmanland. 
Förvaltningen är aktiv inom Vård- och omsorgscollage tillsammans med övriga 
utförare, utbildningsanordnare, både kommunala och privata och där även 
fackliga parter deltar. Även Arbetsförmedlingen och Mälardalens högskola har 
givna platser på regional nivå. 

 

8. Förvaltningens svar på motionens förslag 
Kristdemokraterna yrkar följande:  

 Att Västerås kommun i samarbete med Region Västmanland tar intitiativ 

till en länsgemensam utbildningsavdelning inom äldrevård med syfte att 

höja den medicinska kompetensen där fokus ska ligga på trygg hemgång 

och rehabilitering. 

 

o   Förvaltningen ser mycket positivt på ett ökat samarbete med 

Region Västmanland och har påbörjat en diskussion med Region 

Västmanland/CIFU. Ett möte är inbokat under hösten. 

 

o   Utifrån vad som framkommer i de olika Nära vård projekten, där 

tjänstedesign används som metod, och som identifieras som 
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gemensamma kompetensutvecklingsfrågor som härrör till 

kommunerna respektive regionen startas ett samarbete upp. En 

sådan insats kan till exempel vara en gemenam språkutbildning i 

vårdsvenska, som är mycket angeläget för såväl legitimerad 

personal som för omvårdnadspersonal. 

 
o   Följa projektet utökad mobilitet i Västmanland som beskrivs ovan 

och specifikt vad gäller närsjukvårdsplatser i Västerås. På så sätt ta 

tillvara på projektets erfarenheter, möjliggöra synergieffekter vad 

gäller dess utfall och ge förslag på åtgärder i samklang med 

motionens intention 

 

o   Förvaltningens ståndpunkt till en ny utbildningsenhet är positiv och 

behöver utredas vidare med tanke på tidigare behov, 

samverkanserfarenheter på bland annat Zethelius korttidsenhet 

och där utfallet i projektet utökad mobilitet i Västmanland vad 

gäller närsjukvårdsplatser beaktas. 

 

o   Nuvarande forum för beslut och diskussion kring olika 

kompetenssatsningar mellan kommunerna i Västmanland och 

Region Västmanland behöver också ses över och rollerna 

klargöras. I dag finns flera nätverk där detta tas upp:  Förstärkt 

kompetens, Socialchefsnätverket och Västmanlands 

kompetensråd. Förvaltningen behöver utreda ytterligare hur dessa 

nätverk samverkar. 

 

Övriga förslag som framgår i motionen är enligt nedan och som 
förvaltningens svar utgår från:  

 

 Att finansiering kan ske via statsbidrag och fördelas utifrån invånarantal.  

 

o   Förvaltningens bedömning är att en form av utbildningsavdelning 

bör upprättas utifrån ett uppdrag som ska vara strategiskt och 

verka långsiktigt. Att finanisera ett samarbete på lång sikt med 

tillfälligt statligt stöd bedömer förvaltningen inte vara en hållbar 

framgångsfaktor. Förvaltningens förslag är därför att planera in 

kostnaden i den ordinarie budgeten. Däremot kan 

uppstartskostnaden med fördel finansieras av möjliga statliga 

bidrag. Det behöver i så fall utredas inom vilket statligt stöd detta 

kan finaniseras, under hur lång period och vilken enhet (kommun 

eller region) som ska vara huvudansvarig. 
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 Att hälso- och sjukvårdspersonal från såväl kommun som region 

kontinuerligt ska genomföra praktik på en länsgemensam 

utbildningsavdelning. 

 

o   Utifrån ovanstående förslag, uppfattar förvaltningen det som att 

KD anser att en ny enhet startar upp med denna inriktning. 

 

o   Utifrån den intentionen behöver detta utredas ytterligare men ses 

som en positiv möjlighet att vidareutbilda medarbetare i syfte att 

säkra en god vård och omsorg för kund/patient. Det vill säga, 

utreda vilket behov som finns inom respektive kommun och inom 

vilket specifikt kompetensområde. En behovsanalys behöver 

genomföras och förvaltningens förslag är att genomföra den med 

stöd av metoden Tjänstedesign och utifrån kundens/patientens 

resa. Här behöver också beslutas vem som är anvarig för en sådan 

utredning där Region Västmanland idag har huvudansvaret för 

denna typ av enhet. 

 

 Att naturliga samarbetspartners är Mälardalens högskola och Region 

Västmanlands Hjälpcentrum. 

 

o   Förvaltningen är mycket positiva till ett ökat samarbete med 

Mälardalens högskola och fortsätter att utveckla det samarbete 

som redan finns. Även när det gäller Region Västmanlands 

Hjälpmedelscentrum kan detta samarbete ses över och utvecklas 

ytterligare. Här behöver det utredas ytterligare vilka behov som 

finns för framtiden utifrån första punkten ovan. 
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Skickat: den 14 maj 2021 10:28 
Till: Äldrenämnden 
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utbildningsavdelning för äldrevård i länet 
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Hej, 

  

Översänder remiss - Motion från (KD) Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet 

  

Svar till kommunstyrelsen@vasteras.se senast den 15 september 2021. 

  

Med vänlig hälsning 

Registrator 

Kommunstyrelsen 

 
 
Aktuella handlingar för ärende 202100757, Motion från (KD) Bygg upp en utbildningsavdelning för 
äldrevård i länet bifogas detta e-postmeddelande 
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Följebrev Remiss | Följebrev Remiss KS.docx | ID:1855895 
Motion från (KD) Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet | KD_utbildningsavdelning 
äldrevård.docx | ID:1855370 
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REMISS 

 

Ärende  Motion från (KD) Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet  

Remitterat till Äldrenämnden 

Svar senast Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 september 2021 

  

  

 
 Skickas digitalt till kommunstyrelsen@vasteras.se 
 
 
 
 Med vänlig hälsning 
   
 Pia Svennerholm Moberg 
 Administrativ chef, stadsledningskontoret 
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MOTION 
 

BYGG UPP EN UTBILDNINGSAVDELNING FÖR 
ÄLDREVÅRD I LÄNET 
 
Personer med allt svårare sjukdomar och tillstånd kan med hjälp och stöd bo hemma eller på ett 

särskilt boende. Denna utveckling ställer ökade krav på att höja den medicinska kompetensen inom 

den kommunala äldrevården. 

 

Samtidigt finns behov av att förstärka och fördjupa samarbetet mellan regionens specialistsjukvård 

och den kommunala vård- och omsorgen. 

 

Inom Region Västmanland på sjukhuset i Västerås finns sedan länge utbildningsavdelningar som 

fungerar väl inom den specialiserade sjukvården. Vi föreslår att en motsvarande utbildningsavdelning 

startas i länet för legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården. Förslagsvis läggs 

särskilt fokus på trygg hemgång och rehabilitering.  

 

Utbildningsavdelningen har en grundbemanning vilken kompletteras med personal under träning och 

utbildning. Utbildningsavdelningen ska vara ett gemensamt uppdrag mellan länets kommuner och 

Region Västmanland. Patienter ska komma från hela länet. 

 

Förslagsvis kan finansiering komma från riktade statsbidrag. Kostnaderna kan fördelas utifrån 

invånarantal. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal från såväl kommun som region ska kontinuerligt kunna göra praktik på 

den länsgemensamma utbildningsavdelningen. Naturliga samarbetspartners är Mälardalens Högskola 

(blivande universitet) och Region Västmanlands Hjälpmedelscentrum. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi 
 
Att Västerås kommun i samarbete med Region Västmanland tar initiativ till en länsgemensam 
utbildningsavdelning inom äldrevård med syfte att höja den medicinska kompetensen. 
 
 
 
 
 
Amanda Grönlund  Samuel Stengård Ibrahim Onar 
 
Elisabeth Wäneskog  Joakim Widell 
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