
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36)
2023-01-24VÄSTERÅS STAD

Äldrenämnden

Sammanträdesprotokoll §§ 1-27

Sammanträdesdatum 24 januari 2023

Plats och tid Åsby hotell, Hallstahammar, kl 13:00

Tjänstgörande ledamöter Amanda Grönlund (KD), Ordförande 
Denise Norström (S), 1 :e vice ordförande 
Anna Nordin (M), 2:e vice ordförande 
Lena Burström (S)
Per Ström (V)
Indi Persson (C)
Avni Dervishi (M)
Jacob Axelson (L)

Tjänstgörande ersättare Erik Johansson (SD) tjänstgör för Caroline Frisk (SD)

Vid protokollet Wilma Karlsson

Justeras

Avni Dervishi (M)

VÄSTERÅS STAD

Anslagsbevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Protokoll från Äldrenämnden
Sammanträdesdatum
Justeringsdatum 
Anslagsdatum 
Datum för nedtagande 
Förvaringsplats

2023-01-24
2023-01-30
2023-01-30
2023-02-
Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-01-24

VÄSTERÅS STAD
Äldrenämnden

2(36)

Frånvarande ledamöter
Caroline Frisk (SD)

Närvarande ersättare
Karl Harry Emanuel Brännström (S)
Heidi-Maria Wallinder (V)
Birgitta Olsson (C)
Albin Mannerfelt (KD)
Maria Eckerrot (M)
Jan Erik Vilhelm Jansson (M)
Eric Ternström (M)
Erik Johansson (SD)

Övriga närvarande
Christine Wäneskog, direktör
Wilma Karlsson, nämndsekreterare
Jenny Janestam, kvalitet- och utvecklingschef §§1-12, 14-27
Monica Henriksson, ekonomichef §§1-12, 14-27
Carina Lundmark Ågren, HR-chef §§1-12, 14-27
Carina Carlsson, myndighetschef
Johan Svensson, kommunikationsansvarig §§1-12, 14-27
Fanny Eriksson, systemadministratör §§1-12, 14-27

Deltar digitalt via Teams
Anne Almqvist, digitaliseringschef
Christina Becker, strateg
Birgitta Hofvander, HSL-strateg §§7-8
Stefan Lundin, socialt ansvarig socionom (SAS) §§ 8-10
Sandra Homstén, kultursamordnare §§11-12-------------------------------------
Monica Holm, föreningssamordnare §§11
Jan Bäversten, controller §§12-17
Julia Bolorian Ljungner, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) § §20- 
21

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§1 Dnr AN 1834240-

Val av protokollsjusterare

Beslut
1. Äldrenämnden utser Avni Dervishi (M) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll.

2. Justeringen äger rum den 27 januari 2023.

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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§2 Dnr AN 1834241-

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Äldrenämnden fastställer föredragningslistan och beslutar att paragraf 1-8 
hanteras på den offentliga delen av sammanträdet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 3 Dnr AN 2023/00004-1.2.3

Anmälan av handlingar och inkomna remisser januari 2023

Beslut
Allmänna handlingar anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Allmänna handlingar inkomna till nämnden under perioden 2022-12-02 till 

2023-01-12 redovisas i form av:

1. Postlista för äldrenämnden

2. Inkomna domar från förvaltningsrätten

Inga remisser har inkommit under perioden.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

Allmänna handlingar anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§4 Dnr AN 2023/00005-1.2.3

Anmälan av delegationsbeslut januari 2023

Beslut
Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisas för nämnden i form av följande listor:

1. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i äldrenämndens 
diarieserie AN under perioden 2022-12-02- 2023-01-12.

2. Förteckning över delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag under 
december 2022.

3. Förteckning över delegationsbeslut enligt SoL under december 2022.

4. Förteckning över anställningsbeslut under december 2022

5. Arbetsutskottets protokoll den 10 januari 2023.

Vård- och omsorgsförvaltningen har äldrenämnden lämnat följande förslag 
till beslut:

Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§5 Dnr AN 2023/00003-1.5.1

Månadsstatistik äldrenämnden 2023

Beslut
Aldrenämnden tar del av månadsstatistiken och lägger den till handlingarna.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§6 Dnr AN 2022/01266-1.3.2

Beslut - Revidering av riktlinjerna trygghetsskapande teknik

Beslut
1. Riktlinjen trygghetsskapande teknik för särskilda boenden, 

metodstöd och rättsliga förutsättningar antas att gälla från och med 
24 januari 2023.

2. Riktlinjerna Trygghetsskapande teknik, rättsliga förutsättningar för 
införande inom vård och omsorg antagen av äldrenämnden 17 
februari 2015 § 43 samt Trygghetsskapande teknik, riktlinje för 
hantering av trygghetsskapande teknik inom särskilda boenden för 
äldre antagen av äldrenämnden 19 februari 2019 § 48 upphävs.

Ärendebeskrivning
Riktlinjen för trygghetsskapande teknik för särskilda boenden är en 
uppdaterad och reviderad version av de två föregående riktlinjerna. Den nya 
riktlinjen bygger till stora delar på tidigare juridiska bedömningar och det 
nya metodstödet är i stora drag likt den föregående checklistan för införande 
av trygghetsskapande teknik.

En nyhet är det nya kravet på inhämtande av samtycke från enskild eller 
dennes ställföreträdande innan användning av trygghetskamera. Gällande 
personer med nedsatt beslutsförmåga innehåller riktlinjen en diskussion där 
situationer som kan uppstå exemplifieras och problematiseras.

Kravet på samtycke vid användning av trygghetskamera bygger på 
ställningstaganden som inspektionen för vård och omsorg gjort i ett beslut 
utifrån en tillsyn på ett av stadens äldreboenden.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

1. Riktlinjen trygghetsskapande teknik för särskilda boenden, 
metodstöd och rättsliga förutsättningar antas att gälla från och med 
24 januari 2023.

2. Riktlinjerna Trygghetsskapande teknik, rättsliga förutsättningar för 
införande inom vård och omsorg antagen av äldrenämnden 17 
februari 2015 § 43 samt Trygghetsskapande teknik, riktlinje för 
hantering av trygghetsskapande teknik inom särskilda boenden för 
äldre antagen av äldrenämnden 19 februari 2019 § 48 upphävs.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§7 Dnr AN 2022/01471-1.3.6

Svar på nämndinitiativ från (L) - Stärk västeråsarnas rätt att välja 
äldreboenden

Beslut
Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Jacob Axelson (L) och Anna Nordin (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Jacob Axelsson för Liberalerna har i ett nämndinitiativ med rubriken 
Nämndinitiativ från (L) - Stärk västeråsamas rätt att välja äldreboenden 
föreslagit att äldre med gynnande biståndsbeslut om plats på särskilt boende 
ska kunna välja att inte få erbjudande om plats på vissa boenden.

Nämndinitiativet har den 13 december 2022 anmälts till äldrenämnden för 
beredning.

Vård och omsorgs förvaltningen föreslår att nämndinitiativet inte föranleder 
någon ytterligare åtgärd då nämnden enligt lagkrav måste erbjuda lägenheter 
och verkställa gynnande beslut om särskilt boende inom viss tid oberoende 
av om enskilt valt bort boenden eller områden i förväg.

Nämnden har, för att försöka tillgodose valfriheten på bästa sätt, en process 
där enskild har möjlighet att lämna önskemål om boende som i största 
möjliga mån eftersträvas. Enskilda har även rätt att tacka nej till erbjudanden 
om lägenhet obegränsat antal gånger och invänta det boende som önskas. I 
vissa fall går processen från ansökan till erbjudande fort och alla som 
beviljats boende är inte mogna för en flytt för snabbt inpå ansökan. Vissa har 
även specifika önskemål om ett särskilt boende eller en viss typ av lägenhet 
vilket kan innebära svårigheter att ombesörja inom en rimlig tid. 
Önskemålen kan även variera över tid beroende på hur livssituationen och 
måendet förändras och de boenden som tidigare inte var önskvärda kan bli 
tilltalande efter ett tag.

Nämnden är skyldig enligt socialtjänstlagen att verkställa gynnande beslut 
inom viss tid. Icke verkställda beslut ska rapporteras till inspektionen för 
vård och omsorg efter tre månader och kan i vissa fall innebära en särskild 
avgift.

Verkställigheten fullgörs genom att erbjuda ledig lägenhet till enskild som 
denne tackar ja eller nej till. Kravet på verkställighet påverkas inte av om 
enskild på förhand avgränsar sina önskemål till vissa boenden eller områden. 
Om enskildas önskemål i stället, i enlighet med initiativet, hade blivit 
avgränsningar i erbjudanden hade det resulterat i att de mindre eftertraktade 
boendena riskeras att sällan eller aldrig gå ut på erbjudanden och att 
väntetiden på verkställighet hade ökat för dem som gjort avgränsningar i 

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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erbjudanden. Om inget erbjudande går ut då enskild valt bort flera boenden 
eller områden räknas det fortfarande som ett icke verkställt beslut som är 
rapporteringsskyldigt och kan leda till en särskild avgift.

Yrkanden
Jacob Axelson (L) och Anna Nordin (M) yrkar bifall till initiativet.

Denise Norström (S) yrkar bifall till forslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Jacob Axelson 
(L) och Anna Nordin (M) yrkande om bifall till initiativet, dels 
förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden föreslår en 
propositionsordning där det två förslagen ställs mot varandra. Äldrenämnden 
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs.
Ordföranden finner att äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§8 Dnr AN 2022/01470-1.3.6

Svar på nämndinitiativ från (M) - Nämndinitiativ om Lex Torbjörn 
för att säkerställa rätten till trygg ledsagning vid sjukhusvistelse 
för personer med särskilda behov

Beslut
1. Nämndinitiativet bifalls.

2. Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Anna Nordin (M) och Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Anna Nordin (M) har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ om 
Lex Torbjörn för att säkerställa rätten till trygg ledsagning vid 
sjukhusvistelse för personer med särskilda behov föreslagit att

1.1 samverkan med regionen ta fram en rutin som säkerställer trygg 
ledsagning vid sjukhusvistelse för personer med extra svåra och särskilda 
behov inom området för äldrenämnden och nämnden för personer med 
funktionsnedsättning.

2.1 samverkan med regionen ta fram en överenskommelse kring finansiering 
av trygg ledsagning som delvis ersätter extravak som annars måste sättas in 
inom sjukhusvården.

Nämndinitiativet har den 13 december 2022 §320 anmälts till äldrenämnden 
för beredning.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet första att-sats 
bifalls.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet andra att-sats 
inte föranleder någon ytterligare åtgärd mot bakgrund av att nämnden inte 
kan finansiera en sådan insats.

Yrkanden
Anna Nordin (M), Erik Johansson (SD) och Jacob Axelson (L) yrkar bifall 
till både att-sats ett och två.

Denise Norström (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Anna Nordin 
(M), Erik Johansson (SD) och Jacob Axelson (L) yrkande om bifall till både 
att-sats ett och två, dels förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden 
föreslår en propositionsordning där det två förslagen ställs mot varandra. 
Äldrenämnden godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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genomförs. Ordföranden finner att äldrenämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 9 Dnr AN 2022/01370-2.2.3

Beslut - Granskning av dataskyddsarbetet Äldrenämnden 2021

Beslut
Äldrenämnden tar del av rapporten daterad den 14 mars 2022 och lägger den 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Dataskyddsombuden ska enligt GDPR övervaka efterlevnaden av 
dataskyddslagstiftningen samt den personuppgiftsansvariges strategi för 
dataskyddsarb etet.

Detta är den första uppföljningsrapport som dataskyddsombuden gör i 
staden. Bedömningen redovisas genom en modell där flera olika aspekter 
vägs ihop, för att spegla i vilken utsträckning den personuppgiftsansvariga 
organisationen arbetar ändamålsenligt med sitt dataskydd.

Dataskyddsombudens bedömning är att äldrenämnden har översikt och 
kontroll över sina personuppgiftsbehandlingar och arbetar strukturerat med 
dataskydd.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

Äldrenämnden tar del av rapporten daterad den 14 mars 2022 och lägger den 
till handlingarna.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§10 Dnr AN 2022/01480-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
31 december 2022

Beslut
Äldrenämnden tar del av rapport av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommuner är enligt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f - h §§ LSS skyldiga att 
rapportera beslut om bistånd (enligt 4 kap 1 § SoL) och insatser (enligt 9 § 
LSS) som inte har verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Det gäller 
både beslut som inte verkställts inom tre månader och avbrott i 
verkställigheten som pågår längre än tre månader.

Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera antalet gynnande beslut 
enligt SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut, eller 
där avbrott i verkställigheten varit längre än tre månader till 
kommunfullmäktige. I rapporten ska det stå vilka typer av bistånd som 
besluten gäller och hur lång tid som gått sedan varje beslut togs. Uppgifterna 
i rapporten ska vara avidentifierade och ska inte kunna spåras till en enskild 
person. I rapporten redovisas resultatet fördelat på kvinnor respektive män.

Den bifogade rapporten gäller för perioden 1 oktober till 31 december 2022. 
Under perioden är det sex beslut på särskilt boende som inte har verkställts 
inom tre månader. Fyra beslut rapporterades även kvartal 3.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

Äldrenämnden tar del av rapport av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§11 Dnr AN 2022/01123-7.5.2

Beslut - Fördelning av verksamhetsstöd 2023 för äldrenämndens 
föreningar

Beslut
Äldrenämnden godkänner vård- och omsorgsförvaltningens förslag till 
fördelning av verksamhetsstöd samt medlemsbidrag och projekt- och 
arrangemangsstöd, till föreningar inom nämndens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning
Äldrenämndens budget för föreningsstöd 2023 uppgår till 3 061 000 kronor.

Enligt förslag fördelas 1 673 000 kronor i verksamhetsstöd inför 2023, till 35 
föreningar. Vidare föreslås att 23 föreningar erhåller medlemsbidrag till en 
preliminär totalsumma av 920 800 kronor. Detta innebär en fördelning av 
verksamhetsstöd samt preliminärt medlemsbidrag med totalt 2 593 800 
kronor.

Av resterande belopp, föreslås att 150 000 kronor avsätts till potten för 
projekt- och arrangemangsstöd, bidraget kan sökas löpande under 2023.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

Äldrenämnden godkänner vård- och omsorgsförvaltningens förslag till 
fördelning av verksamhetsstöd samt medlemsbidrag och projekt- och 
arrangemangsstöd, till föreningar inom nämndens ansvarsområde.

Kopia till
Kulturnämnden

Utdraesbestvrkande
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§12 Dnr AN 2022/01481-8.5.3

Beslut - Kultur för äldre 2022

Beslut
Äldrenämnden tar del av rapporten daterad 14 december 2022 och lägger 
den till handlingarna och ärendet avslutas.

Ärendebeskrivning
Kultur för äldre drivs av enheten Västerås stadsbibliotek 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 de 
kulturombud som finns på särskilda boenden.

Under året har verksamheten fortsatt att präglas av pandemin och även detta 
år kom ett utökat uppdrag med att erbjuda kultur utomhus på de särskilda 
boendena under sommarhalvåret. Satsningen pågick mellan veckorna 22-36 
och totalt erbjöds 220 kulturprogram. Det innebar att varje särskilt boende, 
om de inte hade tackat nej, fick 6-7 program totalt under perioden. Så långt 
som möjligt genomfördes programmen ungefår varannan vecka. I år fick 
även de fem fristående mötesplatserna för äldre som finns i Bäckby, 
Malmaberg, Hjärtpunkt Skiljebo, Råby och Rönnby ingå i satsningen.

Under året har tre nätverksträffar arrangerats för kulturombuden: en digital 
träff, en träff på Vallby friluftsmuseum med tema live-sändning av kultur 
med vårt pilotprojekt Tankeväckaren och en träff på Västerås stadsbibliotek. 
Ett genomgående tema i nyhetsbrev och träffar har varit Läslust och 
läsfrämjande. Under hösten har man inom ramen för uppdraget erbjudit ett 
nytt bildspel från Västerås stadsarkiv, en digital kulturkatalog, minneslådor 
och minnespåsar. En julturné har genomförts samt en extra satsning på 
Mälarhem i samarbete med finskt förvaltningsområde.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnad följande 
förslag till beslut:

Äldrenämnden tar del av rapporten daterad 14 december 2022 och lägger 
den till handlingarna och ärendet avslutas.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§13 Dnr AN 2022/00796-3.6.4

Beslut - Hyresavtal social kontrakt

Beslut
Sekretess enligt OSL 26:1

Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 14 Dnr AN 2022/01280-1.4.1

Beslut - Äldrenämndens verksamhetsplan 2023

Beslut
1. Verksamhetsplan för äldrenämnden 2023 godkänns.

2. Den i verksamhetsplanen ingående internkontrollplanen för äldrenämnden 
2023 godkänns.

3. Den i verksamhetsplanen ingående hälso- och sjukvårsplanen 2023-2026 
för äldrenämnden daterad 23 december 2022 antas att gälla från och med den 
24 januari 2023.

4. Den i verksamhetsplanen ingående boendeplanen 2023-2026 för 
äldrenämnden daterad 23 december 2022 antas att gälla från och med den 24 
januari 2023.

5. Boendeplan för äldrenämnden 2021-2026 (dnr: AN 2021/00326-1.3.2) 
antagen av äldrenämnden den 23 november 2021 §309 upphävs.

6. Den i verksamhetsplanen ingående digitaliseringsplanen 2023-2026 
daterad 23 december 2022 antas att gälla från och med den 24 januari 2023.

7. Strategi och handlingsplan för digitalisering 2017-2020 (dnr: AN 
2017/00314-1.3.2) antagen av äldrenämnden den 21 november 2017 §247 
upphävs.

8. Den i verksamhetsplanen ingående kompetensförsörjningsplanen 2023- 
2026 daterad 23 december 2022 antas att gälla från och med den 24 januari 
2023.

9. Den i verksamhetsplanen ingående upphandlingsplan 2023-2026 daterad 
23 december2022antas attgälla från och medden 24januari 2023________

10. Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och 
avtalsuppföljning 2020-2024 (dnr: AN 2019/00341 - 1.3.2) antagen av 
äldrenämnden den 28 januari 2020 §17 upphävs.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen har upprättats enligt stadsledningskontorets anvisningar 
och beskriver nämndens planering utifrån uppställda mål och styrkort. Den 
visar också hur föreslagen ramhöjning 2023 ska disponeras.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

1. Verksamhetsplan för äldrenämnden 2023 godkänns.

2. Den i verksamhetsplanen ingående internkontrollplanen för äldrenämnden 
2023 godkänns.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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3. Den i verksamhetsplanen ingående hälso- och sjukvårsplanen 2023-2026 
för äldrenämnden daterad 23 december 2022 antas att gälla från och med den 
24 januari 2023.

4. Den i verksamhetsplanen ingående boendeplanen 2023-2026 för 
äldrenämnden daterad 23 december 2022 antas att gälla från och med den 24 
januari 2023.

5. Boendeplan för äldrenämnden 2021-2026 (dnr: AN 2021/00326-1.3.2) 
antagen av äldrenämnden den 23 november 2021 §309 upphävs.

6. Den i verksamhetsplanen ingående digitaliseringsplanen 2023-2026 
daterad 23 december 2022 antas att gälla från och med den 24 januari 2023.

7. Strategi och handlingsplan för digitalisering 2017-2020 (dnr: AN 
2017/00314-1.3.2) antagen av äldrenämnden den 21 november 2017 §247 
upphävs.

8. Den i verksamhetsplanen ingående kompetensförsörjningsplanen 2023- 
2026 daterad 23 december 2022 antas att gälla från och med den 24 januari 
2023.

9. Den i verksamhetsplanen ingående upphandlingsplan 2023-2026 daterad 
23 december 2022 antas att gälla från och med den 24 januari 2023.

10. Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och 
avtalsuppföljning 2020-2024 (dnr: AN 2019/00341 - 1.3.2) antagen av 
äldrenämnden den 28 januari 2020 §17 upphävs.

Yrkanden
Anna Nordin (M) yrkar på att verksamhetsplanen ska anpassas till 
Moderaternas budgetförslag i Kommunfullmäktige.

Jucob Axelson-(D)^rkar på^ft verksamhetephnen^ka^^^ -------------  
Liberalernas budgetförslag i Kommunfullmäktige.

Erik Johansson (SD) yrkar på att verksamhetsplanen ska anpassas till 
Sverigedemokraternas budgetförslag i Kommunfullmäktige.

Denise Norström (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut. Dels Anna Nordin 
(M) yrkande på att verksamhetsplanen ska anpassas till Moderaternas 
budgetförslag i Kommunfullmäktige, Jacob Axelson (L) yrkande på att 
verksamhetsplanen ska anpassas till Liberalernas budgetförslag i 
Kommunfullmäktige och Erik Johansson (SD) yrkande på att 
verksamhetsplanen ska anpassas till Sverigedemokraternas budgetförslag i 
Kommunfullmäktige, dels förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden 
föreslår en propositionsordning där de fyra förslagen ställs mot varandra. 
Aldrenämnden godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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genomförs. Ordföranden finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§15 Dnr AN 2022/01227-1.4.1

Beslut - Extra ersättning - äldreomsorgssatsning 2023

Beslut
1. Äldrenämnden godkänner att förlängning av tilläggsavtal avseende extra 

ersättning till äldreboende för 2023-01-01 - 2023-12-31 görs.

2. Äldrenämndens ordförande undertecknar tilläggsavtalen.

Ärendebeskrivning
Västerås stad har erhållit cirka 59 mnkr i statsbidrag per år för åren 2020 - 
2022 som syftat till att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 
Dessa medel har i sin tur använts för att stärka äldrenämndens budgetram. 
En del av denna förstärkning har, efter beslut i äldrenämnden, använts till att 
höja ersättningen till utförarna, både egenregin och privata, avseende 
äldreboenden. För 2020 utbetalades en extra ersättning motsvarande 12 000 
kr per lägenhet och år och för 2021 ytterligare 18 800 kr per lägenhet och år, 
vilket innebär en total nivåhöjning med 30 800 kr per lägenhet och år. 
Nuvarande kostnad på helårsbasis för denna extra ersättning är cirka 38 
mnkr och omfattar 1 243 lägenheter i äldreboenden.

Privata utförare:

Den extra ersättningen har reglerats i separat avtal med de privata utförarna. 
Dessa tilläggsavtal har gällt ett år i taget och avtalen avseende 2022 går ut 
den 31 december. Enligt tilläggsavtalen ska den extra ersättningen användas 
för utökad bemanning utöver det som följer av grundavtalet, företrädesvis 
genom tillsvidareanställningar, som då gynnar såväl personaltäthet som 
kontinuitet för de boende, under den tid på dygnet där störst behov finns. 
Ersättningen är fast och uppräknas inte med Omsorgsprisindex (OPI), vilket 
grundavtalen gör. Tilläggsavtalen har undertecknats av äldrenämndens 
ordförande. Tilläggsavtalen har årligen följts upp av enheten för beställning, 
upphandling och avtalsuppföljning (BUA).

I avtalen med privata utförare av äldreboenden som kvalitetsupphandlats 
med driftstart from 2020 ingår den extra ersättningen i den ordinarie 
ersättningen. Den utgör alltså ingen separat del av ersättningen i dessa fall.

Stadens egenregi:

Vad gäller Vård- och omsorgsförvaltningens egenregi och Skultuna 
kommundelsförvaltning ingår den extra ersättningen på 30 800 kr per 
lägenhet och år i den ordinarie ersättning. Den utgör alltså ingen separat del 
av ersättningen. Inga separata tilläggsavtal/tilläggsuppdrag har tecknats med 
Vård- och omsorgsförvaltningens egenregi eller Skultuna 
kommundelsförvaltning.

Tilläggsavtal som avser privata utförare behöver förlängas för 2023. Totalt 
omfattar dessa avtal cirka 16,4 mnkr. Se bifogad tabell.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

1. Äldrenämnden godkänner att förlängning av tilläggsavtal avseende extra 
ersättning till äldreboende för 2023-01-01 — 2023-12-31 görs.

2. Äldrenämndens ordförande undertecknar tilläggsavtalen.

Kopia till
Privata utförare av äldreboenden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§16 Dnr AN 2022/01198-1.3.2

Beslut - Ersättningsnivåer 2023 hemvård

Beslut
Äldrenämnden godkänner föreslagna ersättningsnivåer för 2023.

Ärendebeskrivning
2009 infördes valfrihetsmodell inom hemtjänst/boendestöd SoL m m med 
LOV (lagen om valfrihetssystem) som grund. Fr o m 2012 ingår också 
hemsjukvården i LOV:en. Ersättning till utförarna utgår för utförda timmar.

Fr o m 2022-10-01 gäller två separata prislistor - En för de utförare som är 
verksamma i hela Västerås dygnet runt och en för övriga utförare.

Enligt reglerna ska äldrenämnden fatta beslut om nästa års ersättningsnivåer 
senast under oktober månad året innan. På grund av att det varit valår har 
beslut om 2023 års ersättningsnivåer inte kunnat fattas förrän i december.

Ersättningsnivåerna höjs fr o m 2023-01-01 jämfört med 2022 med 2,48 
procent.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

Äldrenämnden godkänner föreslagna ersättningsnivåer för 2023.

Kopia till
Privata leverantörer av LOV hemvård och Skultuna kommundelsförvaltning.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§17 Dnr AN 2022/01496-1.4.2

Överläggning - Verksamhetsberättelse äldrenämnden 2022

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Jan Bäversten och Monica Henriksson informerar i ärendet.

Justerandes signatur U tdra gsbestvrkande
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§ 18 Dnr AN 2021/00221-1.3.2

Information - Reglemente för äldrenämnden

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Christina Becker informerar i ärendet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-01-24

VÄSTERÅS STAD
Äldrenämnden

28 (36)

§19 Dnr AN 2023/00006-1.3.3

Information kopplad till förvaltningens egenregi

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Christine Wäneskog informerar om:

- Bemanningsläget sedan jul och nyår har blivit bättre. Nämnden kommer 
fortsatt informeras vid förändringar.

- Lokala hjälpen har tillsammans med egenregin levererat batteridrivna ljus 
under jul och nyår.

- Verksamhetschef Nadia Reinius informerar om kontinuiteten i hemtjänsten 
i februari.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§20 Dnr AN 2023/00007-1.3.3

Information kopplad till hemvård

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Jenny Janestam informerar om:

- Personstöd Mälardalen AB. De flesta kunder har gått över till Continuum 
och egenregin.

- Lex Sarah, Attendo

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 21 Dnr AN 2023/00009-1.3.3

Information kopplad till hälso- och sjukvårdsfrågor

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Julia Bolorian Ljungner informerar om:

- Allvarlig händelse, Södra källtorp.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§22 Dnr AN 2023/00008-1.3.3

Information kopplad till särskilda boenden

Beslut
Äldrenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Jenny Janestam informerar om:

- Attendo, Hammarby äldreboende har accepterat det tilldelade vitet och nu 
utökat bemanningen nattetid.

Christina Becker informerar om:

- Insändare gällande 90+ lägenheter.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 23 Dnr AN 2023/00010-1.3.3

Kurser och konferenser

Beslut
Ärendet utgår.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§24

Förvaltningsdialog

Beslut
Ärendet utgår.

Dnr AN 2023/00011-1.3.3

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§25

Övriga frågor

Beslut
Ärendet utgår.

Dnr AN 1834242-

Justerandes signatur T Utdragsbestvrkande
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§26 Dnr AN 2023/00083-8.5.1

Ordförandeförslag - Tematisk uppföljning 
hemvårdsleverantörers användning av trygghetskameror

Beslut
1. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda om nämndens 

hemvårdsleverantörer använder trygghetskameror enligt rutin och 
beställning.

2. Uppdraget ska återrapporteras under våren 2023.

Särskilt yttrande
Anna Nordin (M) anmäler ett särskilt yttrande enligt följande:

”Ordföranden har tagit moderaternas förslag från arbetsutskottet som sitt 
eget, genom att lägga ett ordförandeförslag. Vi Moderater tycker det är 
mycket bra att förslaget förverkligas utan dröjsmål.”

Ärendebeskrivning
Nämnden har vid flera tillfället fått kännedom om att avvikelser har skett vid 
användandet av trygghetskamera i ordinärt boende.

Utifrån detta bör en genomlysning av om nämndens hemvårdsleverantörer 
följer rutiner och beställningar av tillsyn via trygghetskamera genomföras. 
Uppdraget bör återrapporteras så fort det är möjligt men senast någon gång 
under våren 2023.

Amanda Grönlund (KD)

Äldrenämndens ordförande---------------------------------------------------------------

Yrkanden
Anna Nordin (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande
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§ 27 Dnr AN 2022/00722-1.3.4

Beslut - Äldrenämnden sammanträder den 30 maj 2023

Beslut
1. Äldrenämndens sammanträde den 23 maj kl. 13:00 2023 utgår.

2. Äldrenämnden sammanträder den 30 maj kl. 13:00 2023.

3. Sammanträdesplan för äldrenämnden 2023 revideras i enlighet med 
förändringen.

Ärendebeskrivning
Äldrenämnden fattade den 25 oktober 2022 §235 beslut om 
sammanträdesplan för Äldrenämnden 2023 där sammanträdet för maj månad 
skulle äga rum den 23 maj 2023 kl. 13:00. Med anledning av att 
sammanträdet den 23 maj sammanfaller med ett annat möte, har behov av att 
flytta äldrenämndens sammanträde den 23 maj uppstått. Vård- och 
omsorgsförvaltningen har i samförstånd med äldrenämndens ordförande tagit 
fram ett förslag för annat datum.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

1. Äldrenämndens sammanträde den 23 maj kl. 13:00 2023 utgår.

2. Äldrenämnden sammanträder den 30 maj kl. 13:00 2023.

3. Sammanträdesplan för äldrenämnden 2023 revideras i enlighet med 
förändringen.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande


