
 

 

Kallelse till extra föreningsstämma 

Kallelse och dagordning till extra föreningsstämma för Tillberga Grannskapsservice ekonom-
isk förening. 

Tid: Tisdag 20 december 2022 

Klockslag: 18:00-19:00 

Plats: Restaurang Rallarrosen, Kvistbergavägen 10A, 722 33 Västerås 

 
 

Mötespunkt Beslutsunderlag 

1. Mötets öppnande  

2. Hälsa och säkerhet  

3. Fråga om mötets stadgeenliga 
utlysande 

 

4. Val av ordförande vid stämman  

5. Val av sekreterare vid stämman  

6. Val av två protokolljusterare tillika 
rösträknare 

 

7. Fastställande av dagordning och 
röstlängd för mötet 

 

8. Val av ytterligare styrelseledamöter • Valberedningens förslag presenteras vid 
mötet. Förslaget kommer att anslås vid 
Medborgarhusets entré innan stämman. 

9. Allmän diskussionsstund  

10. Mötets avslutande  

 
 
 
 
Välkommen!  
 
Styrelsen 
Tillberga Grannskapsservice 
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DATUM HANDLÄGGARE MOTTAGARE 

2022-11-30 Hannes Lyckholm Medlemmar i Tillberga Grannskapsservice 

   

 

Bakgrund till extra föreningsstämma i december 2022 

Efter vunnen upphandling skrev Tillberga Grannskapsservice i maj 2022 avtal med Västerås 
stad om att överta driften av Parkgårdens äldreboende och servicehus från 1 januari 2023. 
Skyndsamt ansökte styrelsen om tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att 
bedriva äldreboendet. 

22 november 2022 meddelade IVO att ansökan avslås. IVO:s bedömning är att styrelsens 
insikt i ekonomiska regelverk, arbetsmiljörätt och arbetsrätt är tillräcklig. IVO bedömer dock 
att den kunskap genom utbildning och erfarenhet styrelsen har kring lagstiftning som gäller 
för äldreboende är relevant, men inte tillräcklig.  

Mellan 1993 och 2021 bedrev Tillberga Grannskapsservice Parkgårdens äldreboende och 
servicehus utan anmärkning. 2019 utsågs Parkgården till det tionde bästa i Sverige i 
Socialstyrelsens boendeenkät. Genom ett misstag, när ny lag infördes om att privata utförare 
var tvungna att ansöka om tillstånd för att bedriva äldreboende, gjordes ingen ansökan i tid. 
IVO polisanmälde därför styrelsen. Inget tillstånd godkändes på grund av detta och Västerås 
stad övertog driften av äldreboendet. 

På begäran av IVO avgick dåvarande styrelse. En ny styrelse tog över i mars 2022. I novem-
ber lade åklagaren ned förundersökningen kring IVO:s polisanmälan mot tidigare styrelse. 

Förslag till stämmobeslut 

Tillberga Grannskapsservices styrelse vill fortsatt driva Parkgårdens äldreboende och ser-
vicehus. Signerat avtal med Västerås stad sträcker sig från 2023 till 2030.  

Förslaget till stämman är att lägga till ytterligare styrelseledamöter för att säkerställa att styr-
elsen uppnår IVO:s krav på insikt i socialrätt och socialtjänstlagstiftning. 

Valberedningens förslag kommer att anslås vid Medborgarhusets entré innan föreningsstäm-
man. 

 


