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§ 31 Dnr AN 1824770- 

Protokolljustering 

Beslut 

1. Äldrenämnden utser Mari Boman (SD) att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll. 

2. Justeringen äger rum den 26/2 klockan 16. 
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§ 32 Dnr AN 1824772- 

Anmälan av extra ärenden 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna anmäler två nämndinitiativ som blir nya ärenden under 

punkterna 18 och 19. 

Bengt-Åke Nilsson (L) anmäler två nya ärenden under punkterna 20 och 29. 

Bengt-Åke Nilsson (L), Anna Nordin (M) och Mari Boman (SD) anmäler 

varsin övrig fråga. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

7 (37) 
Äldrenämnden 2021-02-23 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr AN 1824773- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden fastställer föredragningslistan samt beslutar att samtliga 

ärenden hålls slutna. 
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§ 34 Dnr AN 2021/00038-1.2.3 

Anmälan av handling i februari 2021 

Beslut 

Allmänna handlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Allmänna handlingar inkomna till nämnden under perioden 2021-01-16-

2021-02-12 redovisas i form av: 

1. Postlista för äldrenämnden 

2. Domar från Förvaltningsrätten och Kammarrätten 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 35 Dnr AN 2021/00039-1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut i februari 2021 

Beslut 

Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut redovisas för nämnden i form av följande listor: 

1. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i äldrenämndens 

diarieserie ÄN under perioden 2021-01-16-2021-02-12  

2. Förteckning över delegationsbeslut enligt bostadsanpassningsbidrag under 

perioden januari 2021 

3. Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL under perioden januari 

2021 

4. Förteckning över anställningsbeslut under perioden januari 2021 

5. Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 9 februari 2021 

6. Ordförandebeslut i brådskande ärende med stöd av Kommunallagen 6 kap 

39 § under perioden februari 2021 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 36 Dnr AN 1812092- 

Månadsstatistik 

Beslut 

Äldrenämnden tar del av månadsstatistiken och lägger dem till handlingarna 

samt ger förvaltningen i uppdrag till sammanträdet i mars att; 

1. redovisa varför Hemsjukvården utförd av legitimerad personal ökat med 

25 procent mellan 2020 och 2021 

2. redovisa korrekt statistik på lediga lägenheter av Särskilda boenden, att 

inte ta med boenden där det är intagningsstopp 

Yrkanden 

Anna Nordin (M) tilläggsyrkar; 

1. redovisa varför Hemsjukvården utförd av legitimerad personal ökat med 

25 procent mellan 2020 och 2021 

2. redovisa korrekt statistik på lediga lägenheter av Särskilda boenden, att 

inte ta med boenden där det är intagningsstopp 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och Anna 

Nordins tilläggsyrkande. 
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§ 37 Dnr AN 2021/00057-8.5.3 

Kultur för äldre 2020 

Beslut 

Äldrenämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kultur för äldre drivs av enheten Allmänkultur inom Kultur-, idrotts- och 

fritidsförvaltningen (KIFF) på uppdrag av äldrenämnden och riktas till 

nämndens särskilda boenden. 

Målsättningen med kulturuppdraget är att äldre ska få erbjudande om att på 

olika sätt vara delaktiga i kulturlivet. Likaså ska personalen uppmuntras till 

kreativitet och använda kultur som en hälsofrämjande- och rehabiliterande 

faktor i vardagen. Aktiviteter och andra insatser görs i samverkan med bland 

annat de kulturombud som finns på särskilda boenden. 

Under året har man inom ramen för kulturuppdraget erbjudit minneslådor, 

minnespåsar, köpt in böcker och tidningsprenumerationer. Under våren 

kunde ett fåtal inplanerade kulturprogram genomföras innan 

pandemiutbrottet, som kom att leda till ett utökat uppdrag med att erbjuda 

kultur utomhus på de särskilda boendena. Den satsningen pågick mellan 

veckorna 19–35 och totalt erbjöds 292 evenemang, innebärande att varje 

särskilt boende, om de inte hade tackat nej, fick 8–9 program totalt under 

perioden. Så långt som möjligt genomfördes programmen ungefär varannan 

vecka. Efter sommarens utomhusturné fick verksamheten fortsatt anpassas 

efter pandemin och man skapade ett kulturprogram utomhus under 

september. 

En annan del i kulturuppdraget har varit att KIFF och äldrenämnden 

samverkar i att inventera vilka förutsättningar som finns för boendena att ta 

emot digitala tjänster. För detta skickades en enkät ut och svaren 

sammanställdes, men man kom inte längre i processen på grund av 

pandemin. Det är ett arbete som kan återupptas under 2021. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 38 Dnr AN 2020/00692-1.3.4 

Rapportering Västerås äldrekommission  

Beslut 

Äldrenämnden 

1. tar del av rapporten och lägger den till handlingarna 

2. tar ställning till de nya medlemmar som är föreslagna av 

äldrekommissionen 

3. beslutar om redovisning av vad kostnaden blivit mot budgeterat år 2020 

för arbetet med äldrekommissionen 

Särskilt yttrande 

Anna Nordin (M) anmäler särskilt yttrande på nämnden men meddelar 

senare att hon avstår. 

Ärendebeskrivning 

Den här halvårsrapporten beskriver äldrekommissionens verksamhet under 

andra halvan av 2020. Tanken är också att i denna och kommande rapporter 

bygga på med de nya erfarenheter ÄK gör under sitt fortsatta arbete. Allt 

eftersom kommissionen utifrån sina kontakter med allmänheten ökar sin 

kunskap om äldreomsorgen, så kan ÄK på ett allt tydligare sätt beskriva 

äldreomsorgens övergripande brister och vidareutveckla sina förslag till 

lösningar. 

Det är kommissionens sammantagna slutsatser utifrån det här pågående 

arbetet som kommer att utgöra grunden för ÄK:s slutrapport i december 

2021.  

Kommunfullmäktige gav genom beslut 2018-11-29 äldrenämnden i uppdrag 

att utreda och inrätta äldrekommissionen. Äldrenämnden tog beslut om att 

inrätta kommissionen vid nämndssammanträdena 2019-10-22 och 2019-12-

17. Äldrekommissionen har formellt rollen som en nämndberedning till 

äldrenämnden. Äldrekommissionen inrättades under en avgränsad 

tvåårsperiod, och ska lämna sin slutrapport 2021-12-31.  

Äldrekommissionen har under 2020 fått en ny medlemskandidat. En 

ursprunglig medlem av kommissionen har visat intresse för att återkomma 

till kommissionens arbete efter ett uppehåll under mars-november 2020. I 

kommunallagens 6 kap. 43 § regleras val av medlem i en nämndberedning. 

Det är nämnden som fattar det formella beslutet om inval av medlem och 

nämnden får till en nämndberedning även välja andra än förtroendevalda.  
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Äldrekommissionens sammansättning per 2021-02-11 är som följer; 

• Gunnel Kristiansson (föreslagen ny medlem) 

• Berith Stenwall (föreslagen återvändande medlem) 

• Birgitta Hedén (ordförande) 

• Bengt G Andersson 

• Lars Björklund 

• Sven-Erik Henriksson 

• Tord Lindström 

• Krister Molin 

Yrkanden 

Anna Nordin (M) tilläggsyrkar om redovisning av vad kostnaden blivit mot 

budgeterat år 2020 för arbetet med äldrekommissionen. 

Mari Boman (SD) bifaller moderaternas tilläggsyrkande. 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt bifaller 

moderaternas tilläggsyrkande, om redovisning av vad kostnaden blivit mot 

budgeterat år 2020 för arbetet med äldrekommissionen. 
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§ 39 Dnr AN 2021/00084-8.5.2 

Nämndinitiativ (M) och (KD) - Oberoende utredning av 
förhållandena kring Trumslagarbacken 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar utifrån förvaltningens svar att kravet på en extern 

oberoende utredning av förhållandena kring Trumslagarbacken avslås. 

Reservation 

Mari Boman (SD) och Elisabeth Wäneskog (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Mari Boman (SD) anmäler en skriftlig reservation. 

”För att kunna få en klarhet i vad som har hänt anser vi att det är av vikt att 

det görs en oberoende utredning av förhållandena kring Trumslagarbacken. 

Då nämndinitiativ avslogs reserverar vi oss mot beslutet.” 

 

Anna Nordin (M) anmäler en skriftlig reservation. 

"Turerna kring verksamheten på Trumslagarbacken har varit många och 

debatten har delvis förts i forum bortom Äldrenämnden. I information som 

kommit nämnden tillhanda lämnas olika bilder av vad som hänt. I 

förvaltningens egen utredning, som utgör svar på initiativet, uppvisas endast 

en sida där egenregin recenserar sitt eget agerande och finner det godkänt. 

Syftet med den externa utredning som M och KD krävt är att synpunkter från 

båda sidor ska framkomma och att förvaltningen inte ska utreda sig självt. 

Vardaga har uttalat saklig, konstruktiv men skarp kritik mot hur 

avtalsuppföljningen har gått till. Det har även sedan tidigare kommit till 

nämndens kännedom att andra privata utförare är missnöjda med bemötandet 

under avtalsuppföljningar. Det är därför rimligt att oberoende låta utreda 

processen kring Trumslagarbacken. Det utgör samtidigt en 

kvalitétsgranskning av den egna granskande verksamheten. M och KD yrkar 

därmed bifall till initiativet." 

Ärendebeskrivning 

Anna Nordin (M), Leif Ringström (M), Jan-Erik Jansson (M), Daniel Bruce 

(M), Anette Hult (M) och Elisabeth Wäneskog (KD) har den 2020-12-15 

lämnat ett nämndinitiativ med Dnr 2020/01317 till äldrenämnden med 

rubriken ”Västeråsmoderaterna och Kristdemokraterna kräver en extern, 

oberoende utredning av förhållandena kring Trumslagarbacken. 

I svaret på nämndinitiativet så har förvaltningen översiktligt beskrivit de 

mest ”kritiska” kontakterna med Vardaga för att därefter beskriva hur 

avtalsuppföljningen har utvecklats och kommer att se ut framöver. I den nya 

processen så har flera sätt att fånga upp synpunkter på metoden tagits fram 

vilket snabbt ger utförare och leverantörer möjlighet att återkoppla om de 

upplever brister eller förbättringsområden. Dock så har den nya processen 
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främst tagits fram för att i nära dialog med utförare och leverantörer 

säkerställa att nämndens målgrupper får den vård och omsorg som nämnden 

förväntar sig och ställer krav på i avtal. Det är naturligtvis möjligt att det 

ändå uppkommer situationer där utförare och leverantörer har en annan bild 

än förvaltningen gällande identifierade brister och dessvärre så kommer det 

säkerligen att uppstå situationer då bristerna är mycket stora och innebär 

omedelbar fara för den enskilda. I dessa fall så finns liksom idag kraftfulla 

verktyg i form av olika sanktioner för att säkerställa den enskildes trygghet 

och säkerhet.  

Med anledning av ovanstående så gör förvaltningen bedömningen att en 

extern utredning inte är nödvändig. Förvaltningen har följt den 

avtalsuppföljningsprocess som har använts under en lång tid och 

förvaltningen har vidare vägt in såväl Vardagas som övriga leverantörers och 

utförares synpunkter i arbetet med att utveckla avtalsuppföljningen. 

Yrkanden 

Anna Nordin (M) yrkar bifall till nämndinitiativet. 

Mari Boman (SD) och Elisabeth Wäneskog (KD) bifaller moderaternas 

yrkande. 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut dels bifall till 

nämndinitiativ från Anna Nordin (M), dels avslag till nämndinitiativ enligt 

förvaltningens förslag. 

Efter att Ordföranden frågat ledamöterna finner Ordföranden att initiativet 

avslås. 
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§ 40 Dnr AN 2020/00599-1.6.2 

Tillsyn med anledning av Covid-19, Rösegården 

Beslut 

Äldrenämnden återremitterar ärendet för ytterligare beredning då fakta 

saknas i skrivelsen. 

Beslut tas vid ett extra nämndsammanträde den 9 mars kl 8. 

Yrkanden 

Anna Nordin (M) yrkar att återremittera ärendet för ytterligare beredning då 

fakta saknas i skrivelsen. 

Mari Boman (SD) bifaller moderaternas yrkande. 

Ordförande yrkar på Anna Nordins yrkande att återremittera ärendet för 

ytterligare beredning då fakta saknas i skrivelsen och att beslut tas vid ett 

extra nämndsammanträde den 9 mars kl 8. 
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§ 41 Dnr AN 2021/00089-1.4.1 

Beslut om investering 2021 - Öster Mälarstrand äldreboende och 
Södra Källtorp äldreboende 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna investeringsbegäran för nyutrustning av 

boendena Öster Mälarstrand och Södra Källtorp. 

Ärendebeskrivning 

Under året 2021 planeras uppstart av Öster Mälarstrands och Södra Källtorps 

äldreboenden. 

I den beslutade investeringsbudgeten för 2021 finns avsatt 8 mnkr för Öster 

Mälarstrand och 11 mnkr för Södra Källtorp avseende nyinvesteringar. 

Enligt gällande delegationsordning kan direktören besluta om investeringar 

upp till 1 mnkr, därutöver är det nämnden som beslutar. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 42 Dnr AN 2020/01282-8.5.2 

Vallby servicehus 

Beslut 

 Äldrenämnden beslutar; 

1. att säga upp hyresavtalet för att förlänga hyresavtalet till och med 2022-

12-31 

2. att ta ett inriktningsbeslut om att stänga servicehuset under 2022 

3. att uppdra åt förvaltningen att informera boende och anhöriga om 

inriktningsbeslutet 

4. att införa intagningsstopp till Vallby servicehus och ta bort erbjudandet 

hos Bostad Västerås för 90-plussare 

Ärendebeskrivning 

Vallby servicehus har 57 lägenheter. Servicehuset har trapphus med tre 

lägenheter per våningsplan. I dessa finns bara en hiss per trapphus vilket 

innebär att personer som är i behov av hiss kan blir instängda i lägenheten 

under perioder då hissen inte fungerar. Tillgängligheten i dessa trapphus är 

besvärlig med trånga utrymmen och direkt ansluten brant trapp. En del 

lägenheter har små badrum. 

Det bedöms som en stor risk att krav från IVO, Arbetsmiljöverket samt 

MBR kommer förändras på ett sådant sätt att en anpassning av lokalerna inte 

är möjlig. Det innebär att en planering för att lämna lokalerna bedöms 

behöva genomföras. Den totala bedömningen av lokalerna på 

Vallbyservicehus är att de inte är ändamålsenliga varken för målgruppen 

eller utifrån arbetsmiljökrav. 

Hyreskontrakten pågår till 2021-12-31 med 9 månaders uppsägning. 

Förlängningen är 36 månader om ingen uppsägning görs. Det innebär att 

avtalet måste sägas upp under det första kvartalet 2021. Förvaltningen 

föreslår uppsägning av avtalet för att lämna lokalerna under 2021 alternativt 

uppsägning för omförhandling och lämna lokalerna senast 2022-12-31. I 

samband med avvecklingen av Vallby servicehus kommer enskilda att 

erbjudas boende på andra servicehus alternativt, om behov finns, boende på 

äldreboende. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar; 

1. Äldrenämnden fattar beslut om att säga upp hyresavtalet för att förlänga 

hyresavtalet till och med 2022-12-31 

2. Äldrenämnden tar ett inriktningsbeslut om att stänga servicehuset under 

2022 
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3. Uppdrar åt förvaltningen att informera boende och anhöriga om 

inriktningsbeslutet 

4. Införa intagningsstopp till Vallby servicehus och ta bort erbjudandet hos 

Bostad Västerås för 90-plussare 
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§ 43 Dnr AN 2020/01281-8.5.2 

Avveckling gruppboende Karlslund 6 platser 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar avveckla Karlslunds gruppboende om 6 platser under 

2021. 

Ärendebeskrivning 

Karlslund äldreboende och servicehus finns i de centrala delarna av staden.  

Inom Karlslund finns det i dagsläget två huskroppar med servicehusplatser 

och en huskropp som för några år sedan byggdes om från servicehus till 

äldreboende.  

Gruppboendet med 6 platser är insprängt i en av huskropparna där övrig 

verksamhet är servicehus. Boendet saknar idag egen avgränsad utemiljö. 

Småskaligheten gör att gruppboendet inte är lätt att bemanna och dyr att 

driva.  

Under de senaste åren har Äldrenämnden tagit höjd för att genomföra 

byggnationer av äldreboenden i en större omfattning än de behov som finns 

enligt den demografiska utvecklingen. Detta är ett medveten val för att bland 

annat kunna lämna ej ändamålsenliga äldreboenden och servicehus-

lägenheter. Nu när flera nya äldreboenden blir färdigställda under 2021 så 

finns det en möjlighet att lämna lokalen för gruppboendet på Karlslund som 

finns i hus D. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 44 Dnr AN 2020/01265-1.6.1 

Revisionsrapport 2020:4 - Granskning av delegationsbeslut och 
attestering 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar 

det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

EY har granskat attestering och delegationsordningar inom nämnderna i 

Västerås stad. Revisionsrapporten visar på bland annat otydlig delegation 

gällande inköp samt felaktigheter i beslut gällande avskrivning av fordran till 

dödsbon. 

Yttranden gällande revisionsrapporten ska vara kommunstyrelsen tillhanda 

senast den 4 mars 2021. 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att revidera nämndens 

delegationsordning och kommer ta med EY:s kommentarer i det arbetet. 

Otydligheterna kommer att åtgärdas och förvaltningen kommer att förtydliga 

de punkter där felaktigheter har skett. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
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§ 45 Dnr AN 2020/01268-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan för Trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete 2021-2023 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar 

det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Äldrenämnden är remissinstans för förslaget till handlingsplanen och 

ombedes inkomma med ett yttrande senast den 5 mars 2021. 

Handlingsplanen har fem fokusområden som diskuteras samt ett antal 

åtgärder som uppräknad nämnd ansvarar för. Äldrenämnden har inga 

åtgärder att ansvara för enligt handlingsplanen. 

Förvaltningen önskar att målgrupperna inom förvaltningens 

verksamhetsområde, då främst äldre, personer med kognitiv svikt samt 

funktionsnedsatta lyfts i de fem fokusområdena. Förvaltningen tycker även 

att det är olyckligt att äldre och personer med kognitiv svikt inte omnämns i 

handboken då det rör sig om en grupp som riskerar utsättas för våld och brott 

i större utsträckning än stadens övriga befolkning. 

Yrkanden 

Anna Nordin (M) yrkar bifall till beslut. 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
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§ 46 Dnr AN 2020/01055-1.7.1 

Remiss - Motion från (SD) om språkkrav vid anställning inom 
äldreomsorgen 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande samt 

överlämnar det till kommunstyrelsen med tillägg; 

1 att språkinventeringen även gäller andra utförare än egenregin. 

2. att inventeringen även avser medarbetarnas kunskaper i andra språk än 

svenska. 

Reservation 

Mari Boman (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna (SD) har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige med rubriceringen Språkkrav vid anställning inom 

äldreomsorgen. Av motionen framgår bland annat att det krävs att 

personalen kan prata svenska för att höja kvalitén och att ett antal delar ska 

kravställas. Av motionen framgår bl.a. följande: Personal inom äldreomsorg 

och hemtjänst ska vara certifierade i svenska språket nivå C1, vilket ska vara 

ett krav vid nyanställningar. Redan anställd personal ska utbildas till samma 

nivå. Ansvaret för detta åläggs personalen själv på sin fritid som sedan 

genomför ett test av sina förvärvade kunskaper och uppvisar certifikatet för 

arbetsgivaren. 

SD yrkar på att 1) Västerås stad kräver certifiering i svenska språket, lägst 

nivå C1, för anställda inom äldreomsorgen 2) Västerås stad inventerar 

språkkunskaperna hos alla anställda inom äldreomsorgen 3) Västerås stad 

genomför en rekryteringskampanj i syfte att attrahera fler att utbilda sig, 

omskola sig och arbeta inom äldreomsorgen. 

Språknivå C1 finns i en riktlinje som är framtagen av Europarådet och 

beskriver färdigheter inom främmande språk. Nivå C1 innebär en färdighet 

för en avanserad språkanvändare. Det finns flera utbildningsanordnare där 

man kan genomföra ett test av sina språkkunskaper i svenska. Detta språktest 

godtas av Socialstyrelsen för språklig behörighet till yrkeslegitimationer.  

I alla avtal/uppdrag mellan äldrenämnden, egenregin och privata utförare 

ställs alltid grundkrav på språkkunskaper. Det är sedan utförarens ansvar att 

säkerställa att personalen uppfyller dem. Uppföljningar av avtalen/uppdragen 

visar att det generellt är ett omfattande problem för många medarbetare att 

behärska svenska språket i tal, läs och skrift.  
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En arbetsgivare kan dock inte kräva att redan anställda medarbetare ska 

utbilda sig i svenska språket på sin fritid. Däremot kan arbetsgivaren kräva 

att en medarbetare utbildar sig under arbetstid och som då arbetsgivaren 

bekostar. 

För närvarande söker förvaltningen sommarpraktikanter genom att 

annonsera i olika media. I normala fall skulle förvaltningen ha deltagit i 

mässor av olika slag, bland annat rekryteringsmässan och högskolans 

rekryteringsevent. Dessa är alla inställda i år på grund av covid. 

Förvaltningens bedömning utifrån yrkande 1 är att ett eventuellt införande av 

krav enligt den europeiska referensramen C1, är en alltför hög nivå att 

generellt kräva av anställda inom äldreomsorgen. Nivå C1 är däremot ett 

relevant krav att ställa på legitimerad personal. 

Förvaltningens bedömning utifrån yrkande 2 är att nämnden enbart bör 

inventera språkkunskaperna inom egenregin, eftersom det är där som 

nämnden har sitt arbetsgivaransvar. En språkinventering görs idag inom 

egenregin i systemet Competenz, men det efterfrågas inte hur väl 

medarbetaren kan det svenska språket, om denne inte har det som 

modersmål. Om språkinventeringarna resulterar i behov av språkutbildning, 

måste tillräckliga resurser och medel finnas avsatta för det och inkludera 

utbildnings- och vikariekostnader. 

Förvaltningens bedömning utifrån yrkande 3 är förvaltningen är positiv till 

en rekryteringskampanj.  

Yrkanden 

Bengt-Åke Nilsson (L) tilläggsyrkar: 

1 att språkinventeringen även gäller andra utförare än egenregin. 

2. att inventeringen även avser medarbetarnas kunskaper i andra språk än 

svenska. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 47 Dnr AN 2021/00001-1.4.2 

Verksamhetsberättelse äldrenämnden 2020 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelsen och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

Äldrenämnden godkänner den i verksamhetsberättelsen ingående 

uppföljningen av risk- och internkontrollplanen. 

Ärendebeskrivning 

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde visar en budgetavvikelse 

2020 om totalt +21,0 mnkr, varav +15,2 mnkr avser beställarverksamheten 

och +5,8 mnkr egenregiverksamheten. Avvikelsen motsvarar 1,3 procent av 

nämndens totala budget. En sammanfattande analys för nämndens ekonomi 

visar att statlig ersättning för Covid-19 har påverkat nämndens resultat 

positivt (ca 8 mnkr), i detta ingår kompensation för merkostnader och 

ersättning för sjuklöner. Den pågående pandemin har också haft en 

kostnadsdämpande effekt på verksamheten, då vissa satsningar och 

planerade aktiviteter inte kunnat göras (går ej att beräkna exakt). Flera andra 

statsbidrag som nämnden erhållit, många av dem tillkom sent på året har till 

stor del finansierat befintlig verksamhet som redan varit budgeterad (ca 6 

mnkr). Dessa effekter gör till största delen sammantaget att resultatet i 

bokslutet visar +21,0 mnkr. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 48 Dnr AN 2021/00159-1.4.2 

Misstänkt vaccinationsfusk (M) 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda; 

1. Hur har beslutsgången och processen sett ut inom äldrenämnden vad 

gäller de direktiv till personalen som gjort att tolkningen av vem som ska få 

vaccin varit mer generös än vad Regionen avsett. 

2. Hur har beslutsgången inom äldrenämnden sett ut vid prioritering av 

grupper för vaccinering inom fas 1, det vill säga vem har fattat och varit 

delaktig i beslutet att vaccinera personal på särskilda boenden för äldre med 

hemtjänst. 

3. Har den demokratiska processen åsidosatts med anledning av 

ovanstående, det vill säga borde äldrenämnden ha informerats eller fattat 

något av besluten. 

4. Har vaccinfusk förekommit på vilket sätt och vilka åtgärder föreslås 

nämnden vidta med anledning av påvisat fusk. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna lämnar in ett nämndinitiativ med rubriken 

"Västeråsmoderaterna kräver extern utredning av vaccinfusk och av 

äldrenämndens hantering av vaccinering inom fas 1."  

På samma sittande möte beslutar äldrenämnden att ge förvaltningen i 

uppdrag att utreda initiativet. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till nämndinitiativet från (M). 
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§ 49 Dnr AN 2021/00160-1.4.2 

Mobila vaccinations-team för Västerås allra äldsta (M) 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att uppmana förvaltningen att, i samverkan med 

Region Västmanland skyndsamt planera för att erbjuda vaccination i hemmet 

via mobilt vaccinationsteam. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna lämnar in ett nämndinitiativ med rubriken "Mobila 

vaccinations-team för Västerås allra äldsta"  

På samma sittande möte beslutar äldrenämnden att ge förvaltningen i 

uppdrag att utreda initiativet. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till nämndinitiativet från (M). 
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§ 50 Dnr AN 2021/00161-1.4.2 

Rapport om utevistelse 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en 

rapport; 

1. om hur man arbetar för att stimulera personal och de boende att vistas mer 

ute 

2. om hur man sköter trädgårdarna och vem som sköter dem 

Ärendebeskrivning 

På sittande möte beslutar äldrenämnden att ge förvaltningen i uppdrag att 

återkomma med en rapport om utevistelse. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förslaget. 
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§ 51 Dnr AN 2021/00047-1.6.1 

Beredningsärende - Revisionsrapport 2020:7 - Granskning av 
äldrenämndens styrning och uppföljning av kvalitet och valfrihet 
inom hemtjänsten Västerås stad 

Ärendebeskrivning 

Tobias Åsell informerar i ärendet. 

Medskick från Ordföranden och nämnd är att förvaltningen ska ha 

överläggningar med hemtjänstutförarna innan nämndsammanträdet i mars. 

Vidare bör det framgå i dokumentet att det varit två fysiska möten med 

hemtjänstutförarna under 2020. 
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§ 52 Dnr AN 1824997- 

Beredningsärende - Riktlinjer för biståndsbedömning 

Ärendebeskrivning 

Christina Becker informerar i ärendet. 
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§ 53 Dnr AN 1824774- 

Informationsärende - Egenregin 

Ärendebeskrivning 

Christine Wäneskog informerar om det aktuella läget inom förvaltningens 

egenregi bland annat om 

1. att stor oro har funnits hos medarbetare och kunder kring nedläggningen 

av Gideonsbergs servicehus. Kunder har digitalt kunnat titta på olika 

boenden, vilket har varit väldigt positivt. 

2. Daggrosens och Hökåsens äldreboenden kommer att övergå till annan 

utförare från maj. Det blir Norlandia som övertar. 
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§ 54 Dnr AN 1824775- 

Informationsärende - Rapportering till äldrenämnden angående 
coronavirus (covid-19) 

Ärendebeskrivning 

Tobias Åsell informerar om det aktuella läget inom förvaltningen kopplat till 

coronaviruset (covid-19). 
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§ 55 Dnr AN 1824776- 

Informationsärende - Hemvård 

Ärendebeskrivning 

Jenny Janestam informerar om den förre utföraren av hemvård, Framtidens 

Omsorg. 
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§ 56 Dnr AN 1824777- 

Informationsärende - Särskilda boenden 

Ärendebeskrivning 

Helena Duske informerar i ärendet om nybyggnation av Stenkumlavägen. 
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§ 57 Dnr AN 1824778- 

Kurser & Konferenser 

Ärendebeskrivning 

Ingen information. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

36 (37) 
Äldrenämnden 2021-02-23 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr AN 1824779- 

Förvaltningsdialog 

Ärendebeskrivning 

Ingen information. 
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§ 59 Dnr AN 1824780- 

Övriga frågor 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en 

rapport om hur personal har tagit ledigt för att vaccinera sig. 

Ärendebeskrivning 

Äldrenämnden har tagit del av information att personal har tagit semester för 

att kunna vaccinera sig. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma 

med en rapport till nämndsammanträdet i mars. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förslaget. 

 

 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Anna Nordin (M), Jan-Erik Jansson (M), Leif Ringström (M), Daniel Bruce 

(M) och Anette Hult (M) lämnar in två nämndinitiativ; 

1. Västeråsmoderaterna kräver extern utredning av vaccinfusk och av 

Äldrenämndens hantering av vaccinering inom fas 1. 

2. Mobila vaccinations-team för Västerås allra äldsta. 

 

Anna Nordin (M) undrar om det fortfarande är Citypraktiken och samma 

läkare som besöker Rösegårdens äldreboende eller om avtalet är uppsagt. 

Marie Boman (SD) efterlyser att kunna följa med i processen över ny- och 

ombyggnationer av alla äldreboenden. Att göra en avstämning på nästa 

nämnd om något släpar efter eller om vi ligger i fas. 

Ordförande anmäler att Arosfixarna vill diskutera sitt missnöje över sin 

arbetssituation. 

 

 


