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Äldrenämnden

Sammanträdesprotokoll §§ 92-122

Sammanträdesdatum

27 april 2021

Plats och tid

Digitalt via Teams, kl 13:00-16:33

Tjänstgörande ledamöter

Bengt-Åke Nilsson (L), Ordförande
Jonas Cronert (S), 1 :e vice ordförande
Anna Nordin (M), 2:e vice ordförande
Lena Burström (S)
Owen Olofsson (S) §§ 100-122
Indi Persson (C)
Jan-Erik Jansson (M)
Amanda Grönlund (KD)

Tjänstgörande ersättare

Alexander Savander (SD) ersätter Mari Boman (SD)
Caroline Närhi (MP) ersätter Owen Olofsson (S) §§ 92-99

Vid protokollet

Birgitta Thedvall

Justeras
\

Bengt-Åke Nilsson

Jan-Erik Jansson
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Frånvarande ledamöter
Mari Boman (SD)

Närvarande ersättare
Lena Söderberg (S)
Jacob Axelson (L)
Ulf Larsson (L)
Daniel Bruce (M)
Anette Hult (M)

Övriga närvarande
Tobias Åsell, Direktör
Birgitta Thedvall, Nämndsekreterare
Anne Almqvist, Digitaliseringsstrateg
Jesper Bärgård, Systemadministratör
Carina Carlsson, Verksamhetschef
Christina Becker, Strateg
Stefan Lundin, Utvecklingsledare
Åsa Askblom, Utvecklare/beställare
Pernilla Stendahl, Utvecklare/beställare
Johan Crusefalk, Ombudsman
Cecilia Tollbom Lindh, MAS
Karin Andreasson, Enhetschef
Jan Bäversten, Controller
Monica Henriksson, Enhetschef
Charlotte Amell, Digitaliseringsjurist, SL
Anna Björkman, Strateg, SL
Håkan Falknäs, MAS
Julia Bolorian Ljungner, MAS
Christine Wäneskog, Verksamhetschef
Jenny Janestam, Beställarchef
Helena Duske, Boendestrateg
Anna Aldén Sahlin, Boendestrateg
Matilda Funkquist Cullinan, Utredare
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§ 112 Dnr AN 1825600-

Informationsärende - Information om rättsfall som kan påverka
användningen av välfärdsteknik...........................................................31
§ 113 Dnr AN 1825863-

Informationsärende - Om arbetet med barnkonventionen och
barnkonsekvensanalyser..................................................................... 32
§ 114 Dnr AN 1825599-

Informationsärende - HSL-frågor......................................................... 33

§115

Dnr AN 1824797-

Informationsärende - Egenregin......................................................... 34
§ 116 Dnr AN 1824812Informationsärende - Rapportering till ÄN angående coronavirus
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§ 117 Dnr AN 1824813-

Informationsärende - Hemvård.......................................................... 36
§ 118 Dnr AN 1824814-

Informationsärende - Särskilda boenden........................................... 37
§ 119 Dnr AN 1824815-

Kurser & Konferenser..........................................................................38
§120 Dnr AN 1824816-

Förvaltningsdialog................................................................................ 39
§ 121 Dnr AN 1824817-

Övriga frågor.........................................................................................40
§ 122 Dnr AN 2021/00321-2.4.2

Beslut om förordnande som tillförordnad direktör för Vård- och
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Dnr AN 1824818-

P roto ko Iljuste ring
Beslut
1. Äldrenämnden utser Jan-Erik Jansson (M) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.
2. Justeringen äger rum den 30/4 klockan 16.
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Dnr AN 1824819-

Anmälan av extra ärenden
Ärendebeskrivning
1. Moderaterna och Kristdemokraterna anmäler tre nämndinitiativ.
2. Anna Nordin (M) och Caroline Närhi (MP) anmäler frågor.
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Dnr AN 1824820-

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Äldrenämnden fastställer föredragningslistan samt beslutar att samtliga
ärenden hålls slutna.
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Dnr AN 2021/00042-1.2.3

Anmälan av handling i april 2021
Beslut
Allmänna handlingar anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Allmänna handlingar inkomna till nämnden under perioden 2021-03-132021-04-16 redovisas i form av:
1. Postlista för äldrenämnden
2. Inkomna beslut/domar från förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta
förvaltningsdomstolen
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Dnr AN 2021/00043-1.2.3

Anmälan av delegationsbeslut i april 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 2021-03-13-2021-04-16
2. Förteckning över delegationsbeslut enligt bostadsanpassningsbidrag under
perioden mars 2021
3. Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL under perioden mars 2021
4. Förteckning över anställningsbeslut under perioden mars 2021
5. Äldrenämndens arbetsutskotts protokoll 13 april 2021
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Dnr AN 1812092-

Månadsstatistik
Beslut
Äldrenämnden tar del av månadsstatistiken och lägger dem till handlingarna.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Dnr AN 2021/00275-1.6.2

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 31 mars
2021

Beslut
Äldrenämnden tar del av rapporten ej verkställda beslut enligt SoL per den
31 mars 2021 och lägger den till handlingarna.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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Dnr AN 2021/00154-1.3.2

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom
äldrenämndens ansvarsområde
Beslut
Äldrenämnden beslutar:
1. att rapporten läggs till handlingarna
2. att godkänna rapportens förslag på förändringar i enlighet med rapportens
avsnitt och kapitelindelning, vars avsnitt framgår i nedan ärendebeskrivning
3. att godkänna riktlinjen för biståndsbedömning som är reviderad enligt
rapportens förslag
4. att den reviderade riktlinjen gäller från och med 3 maj 2021
Ärendebeskrivning
Bakomliggande skäl till nu aktuell revidering är flera: mindre redaktionella
justeringar och förtydliganden, samhällsutvecklingen behöver avspeglas i
riktlinjerna, tydliggörande av bakomliggande behov för att bevilja en viss
insats, anpassning till att i tillämpliga delar ha liknande innehåll som
nämnden för personer med funktionsnedsättning har i sin motsvarande
riktlinje, samt en anpassning av riktlinjens tidsangivelser för att
överensstämma med förestående revidering av delegationsordningen i bl.a.
delen som gäller ”Verksamhet enligt SoL”.
De avsnitt som är aktuella för revidering är nedan och följer
kapitelindelningen i ärendets tillhörande rapport:
2.1 Äldrenämndens målgrupp, ansvarsområde och ekonomisk fördelning
2.2 Lagen om mottagande av asylsökande LMA
2.3 Stöd till anhöriga som vårdar en närstående i hemmet
2.4 Anmälningsskyldighet vid oro för barn
2.5 Föräldrabalken: god man, förvaltare och anhörigbehörighet
2.6 Aktivitet
2.7 Ledsagning
2.8 Boendestöd och kontaktperson
2.9 Avlösning
2.10 Mat i ordinärt boende
2.11 Ärenden

Justerandes signatur
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2.12 Kriterier för att bevilja korttidsplats
2.13 Yäxelvårdsplats
2.14 Trygghetsplats
2.15 Särskilt boende
2.16 Maximal beställd tid (gäller vissa insatser i ordinärt boende)
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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§100

Dnr AN 2021/00159-1.4.2

Misstänkt vaccinationsfusk (M)
Beslut
Äldrenämnden tar del av EYs rapport och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M) och Jan-Erik Jansson (M) har den 2021-02-23 lämnat in ett
nämndinitiativ till äldrenämnden med rubriken ”Västeråsmoderatema kräver
extern utredning av vaccinfusk och av äldrenämndens hantering av
vaccinering inom fas 1”.
I nämndinitiativet föreslås att det görs en extern utredning som ger svar på
frågorna:
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.
Äldrenämnden beslutade den 23 februari 2021 att ge förvaltningen i uppdrag
att utreda frågeställningarna.
Förvaltningschef gav i sin tur EY i uppdrag att utreda ovanstående
frågeställningar och ansvarig konsult för detta arbete har varit Jan Darrell.
Utifrån äldrenämndens beslut så har EY formulerat följande delar som
rapporten ska belysa:
•
•

•

Justerandes signatur

Ansvarsförhållandet mellan olika huvudmän avseende vaccination
fas 1.
Samarbetsformer mellan Vård- och Omsorgsförvaltningen, Region
Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanlands län samt
F olkhälsomyndigheten.
Instruktioner fas 1
o Ansvar
o Tydlighet och tolkningsbehov
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•
•
•
•
•

o Kompletterande instruktioner eller anvisningar från
förvaltningen
o Kommunikation/information till brukare/vårdtagare,
anhöriga, berörd personal samt äldrenämnd
o Instruktionernas innehåll, exempelvis:
■ Målgrupp
■ Genomförandeprocess inkl bokningsförfarande och
vaccinering avseende brukare/vårdtagare inom särskilt
boende och hemtjänst samt personal i ovanstående
vårdformer.
Följ samhet till instruktioner och annat regelverk
Hantering och förvaring av vaccindoser samt eventuellt överblivna
doser
Dokumentation av fas 1, på organisatorisk och individuell nivå
Sekretess
Äldrenämndens medverkan

Uppdraget har genomförts via intervjuer och dokumentstudier och följande
roller har intervjuats:
•
•
•
•
•
•

Enhetschefer, äldreomsorg. Urvalet av dessa har skett slumpmässigt
av konsulten.
MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Verksamhetschef hemtjänst, hemsjukvård, servicehus.
Verksamhetschef särskilda boenden och korttidsverksamhet
Enhetschef för beställning, upphandling och avtalsuppföljning
Direktör för vård- och omsorgsförvaltningen.

EYs kommentarer och rekommendation
Den samlade bedömningen är att Vård- och omsorgsförvaltningen agerat
utifrån vid varje tidpunkt gällande regelverk, i nära samarbete med region
Västmanland. Då regionen tydliggjorde instruktionen kring ”arbetar nära” i
utskick till verksamhetschefer för vårdcentraler samt länets medicinskt
ansvariga sjuksköterskor (MAS) vid såväl privata som offentliga vårdgivare,
anpassade sig förvaltningen omgående till den tydliggörande definitionen.
I denna genomlysning har inte ingått att spåra upp anställda i förvaltningen
som före eller efter regionens förtydligande låtit vaccinera sig, men det har
uppfattats som förekommande fram till regionens beslut 1 februari 2021.
Omfattningen är dock inte känd. Förvaltningen har 27 enhetschefer inom
äldreomsorg och EY har slumpvis valt ut 10 för intervju.
I förekommande fall har en egen definition gjorts av uttrycket ”arbetar nära”
innebärande att chefer med arbetsplats förlagd till särskilda boenden ska
inkluderas, en tolkning som enligt uppgift har stämts av med MAS men som

Justerandes signatur
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inte beslutats om i formell mening av förvaltningsledning eller nämnd. I
efterhand kan det kritiseras.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Dnr AN 2021/00160-1.4.2

Mobila vaccinations-team för Västerås allra äldsta (M)
Beslut
Äldrenämnden tar del av förvaltningens information och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M) och Jan-Erik Jansson (M) har den 2021-02-23 lämnat in ett
nämndinitiativ till äldrenämnden med rubriken ”Mobila vaccinations-team
för Västerås allra äldsta”.
I nämndinitiativet föreslås att förvaltningen skyndsamt ges i uppdrag att:
1. Inventera hur många äldre med hemtjänst inklusive sammanboende (inom
fas 1) och i gruppen 90 år och äldre (inom fas 2) som ännu inte fått sitt
vaccin om 2 doser.
2. Erbjuda dessa personer vaccination i hemmet via mobilt vaccinationsteam.
Äldrenämnden beslutade den 23 februari 2021 att uppmana förvaltningen att
i samverkan med Region Västmanland skyndsamt planera för att erbjuda
vaccin i hemmet via mobilt vaccinationsteam.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Dnr AN 2021/00166-1.4.2

Vaccination för medarbetare
Beslut
Äldrenämnden tar del av förvaltningens rapport och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Äldrenämnden beslutade den 23 februari 2021 att ge förvaltningen i uppdrag
att återkomma med en rapport om hur personal har tagit ledigt för att
vaccinera sig.
För en tid sedan så uppmärksammades förvaltningen av fackförbundet
Kommunal på att ett fåtal medarbetare upplevt sig tvungna att ta semester
eller kompensationsledigt för att vaccinera sig. Förvaltningen bad
Kommunal att kartlägga hur många detta gällde och förvaltningsdirektör
beslutade att samtliga dessa skulle kompenseras för sin uttagna ledighet.
Kommunals kartläggning visade att två medarbetare begärt någon form av
ledighet för att vaccinera sig. Förvaltningens utredning visade att det inte
förekommit någon form av tvång. Det har snarare handlat om bristande
kommunikation utifrån att det i ett tidigt skede beslutades av Västerås stads
HR-direktör att den allmänna inriktningen när det gäller att vaccinera sig
mot covid-19 är att vaccineringen i första hand ska ske utanför arbetstid och
att ingen kompensation ska ges för den tiden. Om det inte är möjligt att
vaccinera sig utanför arbetstid så kan vaccinering ske på arbetstid efter
överenskommelse med närmaste chef. I de fall som är aktuella så har
medarbetare med kort varsel behövt boka om sin tid för vaccination eller fått
den ombokad av regionen och har därför begärt ledigt för att inte missa
möjligheten till vaccinering. De medarbetare som har tagit kontakt med
Kommunal kommer att få sina semesterdagar återbetalda.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Dnr AN 2021/00233-1.3.2

Beslut om fullmakt för juristerna att företräda äldrenämnden
Beslut
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna
Sandra Ahlbin, Emelie Eckervall, Caroline Eller, Matilda Gärd, Sara von
Ehrenheim, Susanne Lyckfjäll, Karolina Raza Martinsson och Åsa
Temström att i domstolar och hos andra myndigheter eller annorstädes i
varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan. I
fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller ackord samt
att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.
2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna
annan i sitt ställe.
3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för
särskilt fall.
4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.
Ärendebeskrivning
Kommunens styrelse och nämnder har enligt gällande reglementen egen
processbehörighet. Det innebär att respektive nämnd och styrelse, för
kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens/styrelsens
verksamhetsområde. Ledning och samordning av kommunens juridiska
verksamhet handhas av kommunstyrelsen och dess stadsledningskontor. Med
anledning av personalförändringar behöver en ny fullmakt för juristerna på
Juridikenheten utfärdas. Juristerna företräder samtliga nämnder som ombud i
mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas.
Denna fullmakt ger behörighet för juristerna att företräda kommunen genom
dess äldrenämnd, i domstolar och hos andra myndigheter. Rätten att
företräda nämnden måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där
beslut om förordnandet framgår.
Befogenheten att agera i det enskilda ärendet bestäms av nämnden eller
förmedlas som ett uppdrag att företräda nämnden genom dess
förvaltningsorganisation till respektive jurist. Juristernas agerande som
ombud eller förordnande av ombud förutsätter att det finns ett uppdrag och
ställningstaganden i sak i det aktuella ärendet.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Chefsjurist Alexandra Eriksson
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Dnr AN 2021/00201-1.6.2

Avtalsuppföljning - Resmilans servicehus, Vård- och Omsorg,
Västerås stad
Beslut
Äldrenämnden beslutar att förlänga avtal ÄN 2015/00324-061 omfattande
driften av Resmilans servicehus med två år för tiden 2022-09-01 -2024-0831.
Ärendebeskrivning
Beställarenheten har genomfört en förenklad avtalsuppföljning vid Resmilan
servicehus inför äldrenämndens ställningstagande om förlängning av avtal.
Ett digitalt verksamhetsbesök har genomförts där samtal förts med
verksamhetschef, legitimerad personal samt omvårdnadspersonal.
Beställarenheten har begärt in samt granskat egenkontroller, skriftliga lokala
rutiner och dokumentation. En avstämning med äldreombudsmannen kring
aktuella synpunkter/klagomål och Lex Sarah har ägt rum. Medicinskt
ansvarig sjuksköterska har granskat hälso- och sjukvårdsdokumentationen.
Uppföljningen resulterade i tretton (13) godkända områden, fem (5) områden
bedömdes ha förbättringspotential.
Verksamhetens teamsamverkan med legitimerad sjuksköterska,
arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal bedöms som ett
utvecklingsområde. Rehabombudets roll och arbetssätt behöver tydliggöras
tillsammans med MAR.
Enheten för Beställning, upphandling och avtalsuppföljning bedömer att
verksamheten drivs i enlighet med kraven i avtalet och föreslår förlängning
med två år för perioden 2022-09-01-2024-08-31. Efter förlängningen
kvarstår ingen möjlighet till ytterligare förlängning av grundavtalet.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Vård- och omsorg, Västerås stad
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Dnr AN 2021/00209-1.6.2

Avtalsuppföljning - Skallberget servicehus, Vård- och Omsorg,
Västerås stad
Beslut
Äldrenämnden beslutar att förlänga avtalet för Skallbergets servicehus med
två år för tiden 2022-09-01—2024-08-31.
Ärendebeskrivning
Västerås stads egenregi driver sedan 1 september 2016 Skallberget
servicehus med stöd av avtal. Avtalet löper på fyra år + två år, med möjlighet
till en ytterligare förlängning på två år.
Under mars 2021 genomförde tjänstemän från enheten för beställning,
upphandling och avtalsuppföljning, BUA, en avtalsuppföljning av
verksamheten. Egenkontroller och ytterligare ett antal dokument, bland
annat rutinbeskrivningar, har begärts in. Därefter har BUA genomfört
digitalt möte med enhetschef, omvårdnadspersonal och legitimerad personal
den 15 mars 2021.
Utifrån granskningen av inkomna egenkontroller och övriga dokument och
utifrån samtalet med enhetschef, omvårdnadspersonal och legitimerad
personal bedöms utföraren följa avtal för samtliga granskade avtalsområden
med några förbättringsområden.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Vård- och omsorg, Västerås stad
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Dnr AN 2020/00822-2.6.1

Upphandling av Mälarhem/Mälarkoti äldreboende
Beslut
Äldrenämnden beslutar att tilldela Norlandia Care AB driften av
Mälarhems/Mälarkoti äldreboende.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
I enlighet med handlingsplan för beställning, upphandling,
konkurrensutsättning och avtalsuppföljning, ÄN 2019/00341-1.3.2, framgår
upphandling av Mälarhem/Mälarkoti äldreboende.
Mälarhem/Mälarkoti äldreboende drivs av Vardaga AB sedan 2014.
Mälarhem/Mälarkoti äldreboende har 26 lägenheter fördelade på två
våningsplan. Målgruppen är personer med finländsk bakgrund, över 65 år
som har ett stort omvårdnadsbehov och som kan ha demensdiagnos. Boendet
har en finsk profil.
Upphandlingen avser drift av vård- och omsorg, och inkluderar sociala
tjänster samt hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av leg. sjuksköterska,
leg. fysioterapeut och leg. arbetsterapeut.
Muntlig beredning genomfördes den 22 september 2020 vid äldrenämndens
sammanträde, skriftlig beredning den 20 oktober 2020.
För upphandlingen av äldreboendet Mälarhem, i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling, LOU, har äldrenämnden beslutat att tillämpa
kvalitetsmodell enligt SIQ Managementmodell som tillhandahålls av SIQInstitutet för Kvalitetsutveckling.
Det fasta priset är beräknat enligt beslutad ersättningsmodell.
Modellen har sin grund i SIQ:s generella modell för kvalitetsutveckling och
innebär en dynamisk syn på kvalitet. Modellen innehåller tre delar,
systematiken, strukturen, och kulturen som bygger på att skapa en helhetssyn
och bidra till en kultur som prioriterar ett ständigt utvecklings- och
förbättringsarbete.
Anbudsgivaren lämnar in ett underlag som består av en
verksamhetsbeskrivning. Underlagets första del, fakta om verksamheten, är
ett kortfattat dokument som avgränsar och beskriver den organisation som
ska utföra driften av verksamheten enligt upphandlingsdokumentet.
Underlagets andra del omfattar fyra (4) kriterier med tretton (13) delkriterier
som utgör svaren på frågorna Kunder och Intressenter, Ledning,
Medarbetare och Verksamhetens processer. Svaren ligger till grund för
utvärdering.
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Anbud har kommit in i aktuell upphandling.
Anbudsutvärdering har genomförts i enlighet med upphandlingsdokumenten.
Utvärderingsteamet har bestått av tre tjänstemän. Utvärderingsteamet har
nått konsensus kring en gemensam utvärdering, mot bakgrund av
identifierade styrkor och förbättringsområden.
För respektive delkriterie, har en poängnivå för utvärderingsdimensionerna
enligt en utvärderingsmatris tagits fram.
Uppföljningen kommer att göras i samverkan och i partnerskap med
vinnande anbudsgivare.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande

23 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

VÄSTERÅS STAD
Äldrenämnden

§107

2021-04-27

Dnr AN 2021/00255-1.6.2

Övervägande om ansökan om utdömande av särskild avgift
enligt SoL avseende ej verkställt beslut - dagverksamhet enligt
SoL
Beslut
Äldrenämnden godkänner yttrandet och med stöd av det anser äldrenämnden
att det finns synnerliga skäl till att förvaltningsrätten inte ansöker om
utdömande om särskild avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt
beslut-Dagverksamhet enligt SoL.
Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka hos
förvaltningsrätten om särskild avgift enligt 16 kap 6 a § (2001:453)
socialtjänstlagen (SoL) gällande ett ej verkställt beslut i ett ärende avseende
dagverksamhet enligt SoL. Äldrenämnden bereds tillfälle att yttra sig innan
IVO tar ställning till om en ansökan ska göras. Yttrandet ska vara inkommit
till IVO senast 2021-04-30.
Ärendet gäller avbrott i verkställighet då Dagverksamheten stängdes 202003-20 (nämndbeslut 2020-03-24) på grund av Coronapandemi.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Karin Andreasson
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Dnr AN 2021/00134-1.4.2

Månadsrapport mars 2021 för äldrenämnden
Beslut
Äldrenämnden tar del av månadsrapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Helårsprognosen pekar mot en budgetavvikelse med -6,9 mnkr, varav -0,1
mnkr avser beställarverksamheten och -6,8 mnkr egenregiverksamheten.
Avvikelsen motsvarar 0,4 procent av nämndens totala budget.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Dnr AN 2021/00169-1.4.1

Planeringsunderlag årsplan 2022 för äldrenämnden
Beslut
Äldrenämnden överlämnar utan politiskt ställningstagande förvaltningens
förslag till planeringsunderlag till kommunstyrelsen för vidare beredning.
I de av nämndens ledamöter inlämnade särskilda yttranden framgår de
politiska prioriteringarna.
Särskilt yttrande
Bengt-Åke Nilsson (L) anmäler särskilt yttrande från (L), (S), (C), (MP):
Flertalet anser att en fortsatt satsning på äldreomsorgen är angelägen. Inte
minst gäller detta Västerås, då vi trots satsningar de senaste åren jämfört
andra kommuner är eftersatt.
Under detta år invigs två ganska stora äldreboenden, detta är efterlängtat då
bristen på platser under många år varit ett stort problem. Under de två
senaste åren har äldrenämndens majoritet gjort satsningar för att höja kvalitet
på befintliga äldreboenden.
Nu står en motsvarande kvalitetssatsning inom hemtjänsten i tur, vi anser att
en satsning på minst 25 milj. är nödvändig. Vi avser att fortsätta med att
genom riktade höjningar till hemtjänstutförama söka förmå fler utförare att
erbjuda hemtjänst även på landsbygd och under natt. Detta för möjligheten
att välja utförare ska gälla hela kommunen och hela dygnet. Dessutom
behöver nämnden få kompensation för ökad efterfrågan, utöver den
demografiska förändringen, såväl för hemtjänst som hemsjukvård. Att det i
detta läge aviseras minimal pris-och lönekompensation är ytterst oroande.
Alexander Savander (SD) anmäler särskilt yttrande:
Vi tycker planeringsunderlaget var bra på många olika sätt men det uppkom
otydligheter angående LOV och LOU under sittande möte och därför
avvaktar vi med att godkänna planeringsunderlaget för tillfallet men vi ser
fram emot att få mera tydlighet kring det.
Anna Nordin (M) anmäler särskilt yttrande från (M) och (KD):
Äldreomsorgen är i ett fortsatt allvarligt läge kopplat till den pågående
corona-pandemin. Fokus inom verksamheten ligger alltjämt på kris- och
smittskyddshantering. Ljuspunkten är att stor del av äldre och personal inom
omsorgen nu har vaccinerats och att smittspridningen för närvarande är
under kontroll. Närmaste åren måste omsorgen dock sannolikt hantera
ytterligare vaccinationsprogram, fortsatt smittspåming och på olika sätt
anpassa verksamheten och lokalerna samt dra lärdomar av pandemin.
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Corona-pandemin har pågått sedan februari 2020 och inom nämndens
verksamheter har en stor omsorgsskuld byggts upp. Den måste betalas
tillbaka de närmaste åren och kommer att kräva stora resurser. Många äldre
har avstått hemtjänstinsatser och annan hjälp under pandemin för att skydda
sig mot smitta och behovet av omsorg är uppdämt. Isolering under pandemin
har inneburit stor ensamhet och psykisk påfrestning. Korttidsplatser,
dagverksamhet och mötesplatser har dragits in vilket gjort att anhöriga fått
dra ett mycket tungs lass liksom att insatser som upprätthåller fysiska och
kognitiva förmågor har pausats. Personalen har arbetat hårt i ett mycket
ansträngt läge under lång tid. Omsorgs skulden är stor och det kommer att ta
tid att komma i fatt och att reparera den skada som pandemin har orsakat.
Äldrenämnden har även pausat olika satsningar och utvecklingsarbeten
under pandemin, som tex språksatsning hos personalen, heltid som norm, att
utöka antalet chefer och olika tekniksatsningar. Det är därför viktigt att så
snart som möjligt återuppta nödvändigt utvecklingsarbete. Trots pandemin
måste ambitionen i äldrenämnden om en god äldreomsorg kvarstå. Det ska
vara tryggt att bli gammal i Västerås. Alla blir vi äldre och ingen kan stoppa
tiden. När man har behov av samhällets hjälp ska man kunna få det.
Processen ska vara rättssäker och omsorgen trygg. Verksamheten ska
utvecklas trots pandemin. Ansvariga politiker får inte ge upp utan måste hela
tiden se framåt, precis som Moderaterna och Kristdemokraterna gör.
Stadens revisorer har granskat äldrenämndens verksamhet och lämnat skarp
kritik mot nämndens ledning och styrning. Revisorerna har konstaterat att
det saknas ett kvalitétsledningssystem inom hemtjänsten, vilket också gäller
för övriga delar av verksamheten. I kombination med de brister inom
äldreomsorgen som corona-krisen har blottlagt så är detta mycket olyckligt
för äldreomsorgen i Västerås, som har ett mycket stort förändringsarbete
framför sig.
I det rådande läget är det viktigt att äldrenämnden framåt får full
kompensation för löne- och prisökningar. Smygbesparingar som att inte ge
full kompensation för kostnadsökningar är ohållbart i längden. Översyn och
omprioriteringar ska göras kontinuerligt, men inte genom att inte ge full
löne- och priskompensation till ett så viktigt uppdrag som äldreomsorgen.
Bemanningen inom omsorgen behöver förstärkas och inte tvärtom urholklas.
Personalen är nämndens viktigaste resurs och det kommande
rekryteringsbehovet är en stor utmaning som måste bemötas. Det måste vara
möjligt att växa som anställd i Västerås stad både löne-, kompetens- och
ansvarsmässigt. Statusen för att arbeta inom äldreomsorgen måste höjas och
ett viktigt verktyg här är att införa karriärtjänster.
Den medicinska kompetensen och närvaron i verksamheterna måste
ovillkorligen förstärkas. Inte minst pandemin har gjort detta tydligt.
Samverkan med Regionen ska utvecklas tillsammans med god och nära vård.
Moderaternas och Kristdemokraternas tidigare förslag om satsning på en
förstärkt MAS-funktion och att inrätta en MAR, medicinsk ansvarig för
rehabilitering är genomförda. Det viktiga förslaget från partierna om att
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förstärka läkamärvaron ligger nu på nämndes bord. En förstärkt insats och
samordning vad gäller utbildning av legitimerad personal samt
omsorgspersonal är också avgörande för att höja nivån på omsorgen i ett läge
där vårdtyngden inom omsorgen kontinuerligt ökar.
Den äldres vilja ska alltid vara i centrum. Precis som en äldre idag har den
viktiga rätten att få välja mellan olika hemtjänstutförare måste det bli lika
självklart att själv få välja mellan olika typer av särskilda boenden, det vill
säga mellan offentliga och privata utförare och äldreboenden med olika
inriktning. Därför ska lagen om valfrihet (LOV) införas även vad det gäller
äldreboenden och servicehus i Västerås. Viktigt är också att nämnden värnar
omtyckta boenden som sedan länge varit en del av staden, som tex
Flodinsgården, och att omstrukturering görs med hänsyn till folkviljan och i
en transparent process. Självklart måste även LOV:en inom hemtjänsten
utvecklas, där valfriheten på landsbygd och natt måste säkerställas genom en
likvärdig ersättningsmodell för samtliga utförare.
För att öka tillgängligheten till äldreboenden och komma tillrätta med
otryggheten som många äldre känner i ordinärt boende, behöver Västerås
stad bygga ut och öka antalet trygghetsboenden. Detta underlättar för bland
annat medflyttare och äldre västeråsare som har få hemtjänsttimmar men
som känner otrygghet i sitt ordinära boende. Ett trygghetsboende är för
seniorer som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt
nuvarande hem. Om en partner blir sjuk medan livskamraten är frisk kan det
vara bättre för båda att bo i anslutande boenden än i ett gemensamt boende.
Det är viktigt att det byggs kombinationer av lägenheter, trygghetsboenden
och äldreboenden.
I Moderaternas och Kristdemokraternas Västerås ska möjligheten finnas att
välja utförare och att välja de insatser man själv behöver. Valfriheten ska
vara dubbel. Omsorgen är till för Västeråsarna som inte ska inte behöva
anpassa sig efter omsorgen eller efter politiken utan ges möjlighet att välja
utifrån sina egna önskemål och behov. Genom att ha flera utförare av
omsorg kommer fler goda idéer våra äldre till godo och möjligheterna blir
flera. Kvalitén och valfriheten i verksamheten måste garanteras och det
måste vara ordning och reda inom äldreomsorgen i Västerås.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har begärt in planeringsunderlag för år 2022-2025.
Förvaltningens planeringsunderlag följer den struktur och det innehåll som
angetts i stadsledningskontorets anvisningar.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Dnr AN 2021/00155-1.3.6

Beredningsärende - Likställighetsprincipen avseende avgifter för
trygghetslarm och trygg hetskamera i särskilt boende och
ordinärt boende
Ärendebeskrivning
Christina Becker och Jan Bäversten informerar i ärendet.
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Dnr AN 1825862-

Informationsärende - Samordnad hemgång
Ärendebeskrivning
Christina Becker informerar i ärendet.
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Dnr AN 1825600-

Informationsärende - Information om rättsfall som kan påverka
användningen av välfärdsteknik
Ärendebeskrivning
Charlotte Amell informerar i ärendet.
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Dnr AN 1825863-

Informationsärende - Om arbetet med barnkonventionen och
barnkonsekvensanalyser
Ärendebeskrivning
Anna Björkman informerar i ärendet på temaförmiddagen.
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Dnr AN 1825599-

Informationsärende - HSL-frågor
Ärendebeskrivning
Cecilia Lindh, Julia Ljungner och Cecilia Hjortsberg informerar om hur de
kommer lägga upp arbetet som MAS och MAR när de övertar
arbetsuppgifter från Håkan Falknäs som går i pension.
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Dnr AN 1824797-

Informationsärende - Egenregin
Ärendebeskrivning
Christine Wäneskog informerar om förvaltningens arbete i egenregin.
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Dnr AN 1824812-

Informationsärende - Rapportering till ÄN angående coronavirus
(covid-19)
Ärendebeskrivning
Tobias Åsell informerar om det aktuella läget inom förvaltningen kopplat till
coronaviruset (covid-19).
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Dnr AN 1824813-

Informationsärende - Hemvård
Ärendebeskrivning
Inget att rapportera.
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Dnr AN 1824814-

Informationsärende - Särskilda boenden
Ärendebeskrivning
Jenny Janestam informerar om Tillberga Grannskapsservice.
Helena Duske och Anna Aldén Sahlin informerar om byggnation av olika
äldreboenden.
Matilda Funkquist Cullinan informerar om införande av rökfria äldreboende.
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Dnr AN 1824815-

Kurser & Konferenser
Ärendebeskrivning
Inget att rapportera.
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Dnr AN 1824816-

Förvaltningsdialog
Arendebeskrivning
Christine Wäneskog informerar om att förvaltningen kommer att ta emot
feriepraktikanter under sommaren. Det blir 100 stycken feriepraktikanter
som är över 18 år.
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Dnr AN 1824817-

Övriga frågor
Ärendebeskrivning
1. Ordföranden Bengt-Åke Nilsson (L) hälsar Amanda Grönlund (KD)
välkommen som ny ledamot i äldrenämnden.
2. Anna Nordin (M), Jan-Erik Jansson (M) och Amanda Grönlund (KD)
lämnar in tre nämndinitiativ.
2:1. Krav på åtgärder för förstärkt patientsäkerhet med anledning av kraftigt
ökande läkemedelsawikelser
2:2. Prioritera arbetet med ny ersättningsmodell för hemsjukvård
2:3. Säkerställ LOV:en och valfriheten inom hemtjänsten på landsbygden
3. Anna Nordin (M) anmäler fråga om anhöriganställda, som kommer att
besvaras på maj-nämnden.
4. Caroline Närhi (MP) anmäler fråga om anhörigas situation under
Coranapandemin och om när mötesplatserna öppnas och hur anhörigcenter
fungerar under pandemin.
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Dnr AN 2021/00321-2.4.2

Beslut om förordnande som tillförordnad direktör för Vård- och
omsorgsförvaltningen i Västerås stad
Beslut
Äldrenämnden beslutar att förordna verksamhetschef Christine Wäneskog,
under perioden 17 maj 2021 - 1 oktober 2021 eller som längst fram till dess
ny direktör tillträder, som tillförordnad direktör för Vård- och
omsorgsförvaltningen i Västerås stad.
Ärendebeskrivning
Direktören för Vård- och omsorgsförvaltningen, Tobias Åsell, säger på egen
begäran upp sin anställning i Västerås stad. Hans anställning upphör i slutet
av maj 2021.
Under perioden 17 maj 2021 - 1 oktober 2021 eller som längst fram till dess
ny direktör tillträder, förordnas därför verksamhetschef Christine Wäneskog
som tillförordnad direktör.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.
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