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VÄSTERÅS STAD

Stadsledningskontoret

Närvarande ledamöter
Bengt-Åke Nilsson (L) ÄN, ordförande 
Monica Stolpe-Nordin (C), BN 
Bengt Andersson, SPF Seniorerna 
Anita Hillman, PRO 
Tord Lindström, PRO 
Rina Andersson, PRO 
Bibbi Öreberg, SPF Seniorerna 
Kamma Kulik, Gemensamhetsrådet 
Håkan Galmén, RPG 
Ingegerd Ingvarsson, SKPF

Frånvarande ledamöter
Jonas Cronert (S), ÄN
Anna Nordin (M), ÄN
Anny Bustos Teljebäck (S), KN
Anna Thunell (MP), TN
Margareta Hasselquist Eriksson, SKPF
Seppo Korpela, SFP

Närvarande ersättare
Per-Åke Olofsson (S), KN 
Anna Nordanberg (L), ÖN 
Lilian Andersson, SPF Seniorerna 
Carmen Eriksson, PRO 
Birgit Berlin, SPF Seniorerna 
Karl-Erik Andersson, RPG 
Monica Norman, SKPF

Närvarande tjänstepersoner
Anna-Marit Tirkkonen, SLK 
Christina Becker, VOF 
Ann Jansson, SLK

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt-Åke Nilsson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Protokolljustering

Bengt Andersson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
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§3 Äldreboende/Serviceboende / planering Bilagal

Christina Becker, Vård- och Omsorgsförvaltningen berättar om avtalsperioder 
och upphandlingsprocessen.

Hon berättade om hur många platser det finns i särskilt boende, såsom servicehus, 

äldreboende och korttidsboende. Gideonsbergs och Vallbys servicehus kommer att 

avvecklas 21-12-31 och 22-12-31. Rösegårdens äldreboende avvecklades i september i år 
och Öster Mälarstrand invigdes i juni samt Södra Källtorp igår, den 28 september.

Hon redogjorde även för antal lediga lägenheter i särskilt boende per den 31 augusti 2021. 

På en sammanställning visade hon antal lägenheter per serviceboende, vem som är utförare 

och vilken avtalstid de har.

Vi diskuterade hur själva biståndshanteringen går till och varför man ibland kan få avslag. 

Det kan bero på att man ansökt om en boendeform som inte passar för personens behov. Vi 

pratade också om att det måste finnas ett varierat utbud av serviceboenden. 

Trygghetsboenden är väldigt dyra och passar inte alla.

§ 4 Elsparkcyklar

Linnea Viklund, Teknik- och fastighetsförvaltningen

Linnea berättade att en elsparkcykel går under samma generella regler som cyklar. Det 

innebär bl a att skjutsning av annan vuxen är förbjuden och att elsparkscyklar inte får köra 

på trottoarer. Användande av elsparkcykel har en åldersgräns på 18 år, men att det är 

många föräldrar som registrerar en app i sina barns mobiler.

Precis innan sommaren blev avtalen med uthyrarna klara vad gäller taxa och tillstånd för 

upplåtelse av mark. Uthyrningsföretaget får söka tillstånd hos Polisen och taxan för mark är 

densamma som för uteserveringar. Vi har idag fyra olika uthyrningsföretag i staden.

Vi diskuterade trafikregler och trafiksäkerhet med anledning av den tragiska dödsolyckan 

där en 85-årig man omkom sedan han kört på en elsparkcykel.

KPR ser med oro på läget, inte minst med tanke på att rådets målgrupp, de äldre, utgör en 

särskilt utsatt grupp. KPR förväntar sig krafttag från berörda delar av Västerås stad, inte 

minst Tekniska nämnden samt från Polisen. KPR förväntar sig att Tekniska nämnden 

omgående skärper kraven på de företag som hyr ut elsparkcyklar och att företagen tar 

hand om felaktigt parkerade elsparkcyklar. Om företagen inte lever upp till vad som krävs 

skall Västerås stad kunna omhänderta dessa elsparkcyklar och debitera företagen, en 

serviceavgift, 500 kronor förefaller inte orimligt.
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§ 5 Presentation av ny direktör för Vård- och omsorgsförvaltningen
Bengt-Åke Nilsson / Christine Wäneskog

Nu är det klart vem som efterträder Tobias Åsell som förvaltningsdirektör för Vård- och 

omsorgsförvaltningen och det blev Christine Wäneskog. Hon började inom Västerås Stad 

som sjuksköterska på Gryta hospice 1998, sedan dess har hon också jobbat som enhetschef 

inom hemtjänsten, servicehus, uppstart av hemsjukvård, utvecklingsledare och 

verksamhetschef. Under våren 2021 tillträdde hon den nya rollen som biträdande 

förvaltningsdirektör och fick samtidigt gå in som tillförordnad direktör.

§6 Hur har sommaren varit?

Christine Wäneskog, direktör, Vård- och omsorgsförvaltningen,
Sommaren har gått över förväntan med tanke på pandemin. Stort antal vikarier på plats och 

pandemin var i en annan fas denna sommar jämfört med förra sommaren. Samhället 

öppnade upp i juli och det gav andra effekter. Inte samma mediabevakning denna sommar 

som förra. Personalen har haft både munskydd och visir vilket gjort det svårt att få nära 

kontakt med varandra. Sommaren var varm, men med AC-anläggningar och kalla drycker 

och glass har det gått bra.

§ 7 Äldrenämnden, Kulturnämnden, Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och 

Överförmyndarnämnden informerar

Kulturnämnden - Per-Åke Olofsson

Teatrarna börjar släppa in större publik. Under sommaren har de erbjudit underhållning på 

olika boenden. Det har gjorts en kultursatsning i sommar med 230 olika evenemang.

Byggnadsnämnden - Monica Stolpe Nordin

Många översiktsplaner som ska ut. Många företag vill till Västerås och vi har blivit något av 

en föregångsstad i Sverige. Finnslätten är ett högaktuellt område. Visionen är att Västerås 

ska ha 250 000 invånare år 2040 och då krävs det fler skolor, vägar och bostäder. KPR 

kommer att bjudas in till en stadsvandring längre fram. En modell över det nya 

Resecentrumet håller på att tas fram. Monica berättade att Erikslunds-området inte var 

byggt på ett optimalt sätt, de har byggt för platt och för lågt. Det är en lärdom de tänker ta 

med sig till det nya området Sätra, där det kommer att satsas på fokusgrupper.

Överförmyndarnämnden - Anna Nordanberg

Hon är ny i rollen som ordförande för Överförmyndarnämnden och redogjorde för hur 

många som står i kö för att få en goda man/förvaltare i kommunen. Pandemin har gjort att 

många har fått ställa om och blivit mer digitala.
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§8

§9

§ 10

Äldrenämnden - Bengt-Åke Nilsson

Bengt-Åke berättade att han precis varit och invigt ett nytt äldreboende på Södra Källtorp. 

Det ligger i det nya bostadsområdet där den gamla gymnasieskolan Wennströmska tidigare 

låg. Området kommer på sikt att ha 700 bostäder.

Efter kritiken mot Trumslagarbackens äldreboende beslöts det att inte förlänga avtalet med 

utföraren. Det har blivit bättre men inte tillräckligt bra. En kvalitetsupphandling har 
påbörjats. I övrigt så förordar Äldrenämnden fortsatt försiktighet gällande pandemin och att 

vi fortsätter hålla avstånd.

Övriga frågor

Inga övriga frågor kom upp på dagordningen

Kommande möten år 2021

15 november kl. 13:00 - 16:00 Kommunfullmäktige salen

Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

§8

§9

§ 10

Justeras

Bengt-Åke Nilsson 

Ordförande

/)
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Särskilt boende- antal lägenheter och utförare

Servicehus totalt: 630 st

Gideonsbergs servicehus avvecklas: 2021-12-31

Vallby servicehus avvecklas: 2022-12-31

Äldreboende: 1 297 st

Rösegården (48 Igh): avvecklat i september 2021 

Öster Mälarstrand (90 Igh): invigdes i juni 

Södra Källtorp (120 Igh): invigdes i september

Korttids:

Zethelius: 73 st 

Gryta: 54 st 

Tre små hus: 4 st

1

Antal lediga lägenheter i särskilt boende 31 augusti 2021

• Servicehus (med biståndsbeslut): 93

• Servicehus (utan biståndsbeslut, personer fr. 90 år): 8

• Äldreboende: 21

• Äldreboende för personer med demenssjukdom: 0
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Särskilt boende - antal Igh. och avtalstider gällande drift

Boende Antal Igh. Utförare Avveckling Öppnar
Avtalstid

Servicehus —

Gideonsbergs servicehus 47 wo 2021-12-31 .

Herrgardets servicehus 91 wo *

<arlslunds servicehus 58 wo .

Oxbackens servicehus 102 wo **2018-10-01-2022-09-30 (2+2)

3arkqårdens serviceläqenheter 9 TGS 2021-01-01-2022-12-31

Hesmilans servicehus 116 WO **2016-09-01-2024-08-31

Skallbergets servicehus 84 WO **2016-09-01-2024-08-31

Vallby servicehus 57 WO 2022-12-31 .

Vallonens servicehus 35 Skultuna .

Hammarby servicehus 31 Attendo 2020-05-01-2024-04-30 (2+2)

630

3

forts, särskilt boende - antal Igh. och avtalstider gällande drifit
Äldre boenden

Ankareis äldreboende 45 wo

Björkbackens äldreboende 42

Daqqrosens äldreboende 36 Norlandia Care 2021-05-05-2025-05-04 (2*2) / i
Vedbo (fd Eriksborq äldreboende) 98

:atburens äldreboende 48 WO Upphandling överklagad i /
Flodinsqårdens äldreboende 27 Attendo 2019-01-01-2023-12-31 1 I
Gollandsqatan 54 Attendo 2022-01-31

Granens äldreboende 36 Vardaqa 2020-05-01-2024-04-30 (2+2)

Gryta äldreboende 18 WO

laqalidsqårdens äldreboende 32 Attendo 2021-03-01-2023-02-28 (+2)

Haqa Änq äldreboende 62 Norlandia Care 2016-05-01-2022-04-30 (+2)

lammarby äldreboende 28 Attendo 2020-05-01-2024-04-30 (2*2)

Hälleborqs äldreboende 120 WO

lökåsens äldreboende 13 Norlandia Care 2021-05-05-2025-05-04 (2+2)

<arlslunds äldreboende 47 WO

K lockarkärlekens äldreboende 39 WO

Lövsänqarqärdens äldreboende 36 WO

■lälarhem äldreboende 26 Vardaqa >014-02-01-2022-01-31

Parkqårdens äldreboende 9 TGS :rom 2021-11-01 WO

Pilfinksqårdens äldreboende 47 Vardaqa 2019-09-01-2023-08-31 (2+2)

Söderqårdens äldreboende 55 Attendo 2021-03-01-2023-02-28 (+2)
Södra Källtorp 120 WO sep-21

Timtalunds äldreboende 13 WO

Taimslaqarbackens äldreboende 36 Vardaqa 2019-02-01-2023-01-31 (2*2)
Tujaqårdens äldreboende 36 Vardaqa 2020-05-01-2024-04-30 (2+2)

Änqsklockans äldreboende 47 WO Jpphandling överklagad

Valtonens äldreboende 37 Skultuna l*ior
Öster Mälarstrand 90 WO jun-21
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