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 S Paul Holmberg 
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 Erika Agnarsson Verksamhetschef   
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 Janny Åhman Nämndsekreterare   
 Talieh Ashjari Förvaltningschef   
 Lena-Marie Makkonen Personalföreträdare, 
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§§ 13-25  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 13-22  
 Eva-Karin Torhem Arnell Ordförande,  

Kommunfullmäktige 
§§ 16-17  

 Eva Ryberg Vice ordförande, Marks 
kommuns valda  
revisorer 

§§ 16-17  

 Lars Näsström Revisor, PwC §§ 16-17  
 My Ribeck Nyström Revisor, PwC §§ 16-17  
 Oscar Eriksson Utvecklingsledare §§ 16-17  
 Maria Olsson Planeringsledare §§ 17-18  
 Tor Ellnefors Ekonom §§ 17-25, 

27-34 
 

 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare §§ 17-25, 
27  

 

 Anna Gong Upphandlare § 26  
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 
  
Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 29 mars 2021 klockan 17.20 
  
Underskrifter Sekreterare   §§ 13-34 
  Janny Åhman   
     
 Ordförande    
  Ulla-Maj Persson (C)    
     
 Justerande    
 Martin Arnell (KD) 

 
 
 
 
 
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

på Marks kommuns hemsida: www.mark.se 
 

Instans Äldreomsorgsnämnden           §§ 13-34 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2021-03-29 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2021-04-20 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Socialförvaltningen  

 
Underskrift   

 Janny Åhman 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan  
 

§ 13 

Anmälan och prövning om jäv  § 14 
  
Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

§ 15 

  
Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin 
 

§ 16 

Information om revisionsrapport avseende granskning av upp- 
följningsrutiner inom äldreomsorgen 

§ 17 

Information om kommunstyrelsens svar avseende utredning av ny  
yrkestitel 

§ 18 

  
Svar på remiss gällande framtagande av ny regional avfallsplan § 19 

Svar på remiss gällande handlingsplan för psykisk hälsa i Västra  
Götaland 2018-2022 

§ 20 

Svar på remiss gällande riktlinjer för omhändertagande av avlidna 
mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner 

§ 21 

Svar på uppdrag om utredning rörande äldreomsorgen från  
Markmajoriteten 

§ 22 

Svar på uppdrag från kommunfullmäktige gällande resursplanering 
för äldreomsorgen 

§ 23 

Information om kommande ärende gällande planering av nya  
boendeplatser inom äldreomsorgen 

§ 24 

Verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och följetal per februari 
2021 

§ 25 

Förlängning av ramavtal gällande trygghetslarm inom hemtjänsten § 26 

Information från förvaltningen § 27 

Utnämnande av nytt dataskyddsombud § 28 

Svar på remiss gällande motion om samarbete med jägarkåren i 
syfte att servera mer lokalt viltkött i verksamheterna 

§ 29 

Redovisning av domar och beslut § 30 
  
Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter  § 31 
  
Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 32 
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Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 33 
  
Information om ordförandebeslut  § 34 
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§ 13   

Förändring av ärendelistan 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Ärendet Förlängning av ramavtal gällande trygghetslarm inom hemtjänsten, 
tillförs ärendelistan. 
 
Ärendet Information om budgetplan 2021, utgår. 
 

Ärendet  
Ärendelistan med tillhörande beslutsunderlag skickades ut till äldreomsorgs-
nämndens ledamöter och ersättare den 22 mars 2021.  

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) anmäler följande ändringar av ärendelistan:  

Ärendet Förlängning av ramavtal gällande trygghetslarm inom hemtjänsten, 
tillförs ärendelistan. 

Ärendet Information om budgetplan 2021, utgår. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (L) frågar äldreomsorgsnämnden om ändringen 
av ärendelistan kan antas, och finner att så sker. 
 
________________ 
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§ 14  

Anmälan och prövning om jäv 
 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
 
________________ 
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§ 15 

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 22 februari 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Mona Stenström (C) och Siv Scarborough (SD), 
till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 

Ärendet 
Ruth-Marie Ensgtröm (KD) och Ritva Eklund (S) har granskat följande beslut  
anmälda vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 22 februari 2021: 
 
- Ett beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av  

matdistribution.  
 

- Två beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av  
vård- och omsorgsboende.  

 
- Två beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.  

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 23 mars 2021. 

Dagens sammanträde 
Ruth-Marie Engström (KD) framför att besluten är motiverade och väl  
dokumenterade.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 22 februari 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Mona Stenström (C) och Siv Scarborough (SD) 
till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
 
________________ 
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§ 16 Dnr. 2020-34 730 

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin  

 
Äldreomsorgsnämndens beslut  
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 

Ärendet 
För att förhindra och minska risken för smittspridning av Covid-19 har  
socialförvaltningen tillsammans med presidierna samt socialnämnd och  
äldreomsorgsnämnd planerat arbetet och fattat beslut löpande under  
pandemin sedan dess start i mars 2020. Planering av arbete, strategier och 
beslut har grundats i nationella råd och riktlinjer från regering, folkhälso- 
myndighet och andra myndigheter samt efter kommunikation med smittskydd 
och vårdhygien i Västra Götalandsregionen. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om: 
 
- Användning av munskydd i lokaler utöver vårdlokaler.  

Den 24 februari 2021 beslutade förvaltningschef att engångsmunskydd 
ska användas i lokaler i situationer där nära kontakt under längre tid i  
inomhusmiljö inte går att undvika. Sedan tidigare gäller användning av 
munskydd i vårdlokaler, men nu gäller det samtliga lokaler. 
 

- Rutiner för besök på äldreboenden. 
Förvaltningsledningen diskuterar frågan om rutiner gällande besök på 
äldreboenden, men föreslår ingen förändring av gällande rekommendat-
ionen, dvs att undvika besök på äldreboenden. Eventuella förändringar 
kan vara aktuella först två veckor efter vaccination med dos två. Rekom-
mendationer från Smittskydd och FHM inväntas. 

 
- Antigentester. 

Den 8 mars beslutar äldreomsorgsnämndens och socialnämndens presidier 
i ett gemensamt möte med kommunstyrelsens presidium att avstå att  
införa antigentest av personal. 
 

- Vaccination av brukare/patienter. 
FAS 1 - Personer som bor på särskilt boende för äldre eller har hemtjänst och 
hemsjukvård vaccineras i Fas 1. Vaccineringen av dos ett och två beräknas vara 
klar under vecka 13.  

  
FAS 2 - Personer som är 18 år eller äldre och får insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt personer som är 18 år eller äldre 
och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken ingår i Fas-2. Vacci-
neringen har påbörjats och fortsätter beroende av tilldelningen av vaccin.  
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forts. § 16 
 

- Vaccination av personal. 
Vaccination av personalen utförs av extern utförare (Sveavaccin) på uppdrag av 
västra Götalandsregionen.  

 
FAS 1- 840 av personalen har vaccinerats med första dosen hittills. Gruppen är 
merparten av personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgs-
personal som arbetar nära personer i äldreomsorg. Vaccinering av dos två för 
gruppen beräknades ske under veckorna 17 och 18, vilket nu framflyttats till vecka 
20.  

 
FAS 2- Det inkluderar personal inom funktionshinder och personlig assistans.  
Besked om tidsplan saknas. Arbetet är senarelagt utifrån bristande tilldelning av 
vaccin.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om informat-
ionen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
 
________________ 
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§ 17  

Information om revisionsrapport avseende granskning av  
uppföljningsrutiner inom äldreomsorgen 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut  
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 

Ärendet 
Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att granska uppföljnings- 
rutinerna inom äldreomsorgen. Syftet med granskningen är att bedöma om 
äldreomsorgsnämnden säkerställer att ändamålsenlig uppföljning av äldre-
omsorgen sker, samt om nämnden har agerat i förhållande till ekonomiskt  
utfall. Kommunens revisorer begär efter äldreomsorgsnämndens kommenta-
rer kring deras iakttagelser som framkommit från revisionsrapporten, vilket 
kommer behandlas vid nämndens sammanträde i maj 2021. 

Dagens sammanträde 
Revisorerna Lars Näsström och My Ribeck Nyström från PwC informerar och 
svarar på frågor om deras arbete, iakttagelser och bedömningar i respektive 
fråga från revisionsrapporten ”Granskning av styrning, ledning och uppföljning 
av äldreomsorgen”. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om informat-
ionen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 18 Dnr. 2019-51 730 

Information om kommunstyrelsens svar avseende utredning av ny 
yrkestitel 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut  
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda om att  
inrätta en ny yrkestitel, specialistundersköterska. 
 

Ärendet 
Äldreomsorgsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att utreda frågan om 
att inrätta en ny yrkestitel, specialistundersköterska, samt hitta samarbets-
former mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen för 
att säkerställa utbildningsplatser för att genomlysa vård- och omsorgsarbetet 
samt för att identifiera möjliga arbetsuppgifter. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 februari 2021, § 11, där de 
ställer sig positiva till intentionen i förslaget om äldreomsorgsnämnden ser att 
behovet av ny yrkestitel finns. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteutlåtan-
det, daterat den 24 november 2020, som sitt svar på äldreomsorgsnämndens  
begäran om att utreda frågan om ny yrkestitel med mera. 

Ärendets behandling 
Se kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2021, § 11. 
 
Se även äldreomsorgsnämndens beslut den 18 mars 2019, § 36. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) informerar om kommunstyrelsens beslut  
avseende utredning av ny yrkestitel. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda om att  
inrätta en ny yrkestitel, specialistundersköterska. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 19 Dnr. 2021-13 730 

Svar på remiss gällande framtagande av ny regional avfallsplan 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Ulla-Maj Persson (C)  Martin Arnell (KD) 
 

Ärendet 
Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Sven-
ljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda har i samverkan tagit fram en  
gemensam regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för  
perioden 2021 - 2030. Den regionala avfallsplanen är ute på remiss under 
första halvåret 2021. Avfallsplanen berör många olika delar av kommunens 
verksamhet och dessa olika delar av kommunen bör ta del av remissförslaget. 
Boråsregionen önskar ett samlat svar från varje kommun på remissen senast 
den 14 maj 2021.  
 
I framtagandet av ett samlat svar från Marks kommun efterfrågar kommun-
ledningskontoret nämndernas synpunkter på förslaget till regional avfallsplan. 
Kommunstyrelsen beslutar om besvarandet av remissen den 6 maj 2021, och 
synpunkter från nämnderna behöver inkomma senast den 25 mars 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2021, § 15, där det  
föreslås att äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och 
översänder detta till kommunstyrelsen. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 26 februari 
2021. 

Dagens sammanträde 
Planeringsledare Maria Olsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Ylva Höglund (M) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
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forts. § 19 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om Ylva 
Höglunds (M) förslag kan antas, och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se  
 
________________ 

  

mailto:ks@mark.se
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§ 20 Dnr. 2021-34 730 

Svar på remiss gällande handlingsplan för psykisk hälsa i Västra  
Götaland 2018-2022 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Inom ramen för regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners överens-
kommelse ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”, finns det en 
regional handlingsplan för psykisk hälsa som är gemensam för Västra Göta-
landsregionen, de 49 kommunerna via kommunalförbunden och Västkom, 
samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. Handlingsplanen  
gäller för åren 2018-2020. Nu är planen förlängd med små justeringar och 
gäller till år 2022.  
 
I Marks kommun är det kommunstyrelsen som tar beslut om att anta den  
förlängda handlingsplanen. Kommunstyrelsens beslut ska meddelas till Borås-
regionen den 14 maj 2021, och synpunkter från nämnden behöver inkomma 
senast den 21 april 2021.  

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2021, § 16, där det  
föreslås att äldreomsorgsnämnden antar upprättat socialförvaltningens förslag 
på yttrande som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 1 mars 2021. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) informerar om ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Laila Neck (S) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om Laila Neck 
(S) förslag kan antas, och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se  
 
________________ 

  

mailto:ks@mark.se
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§ 21 Dnr. 2021-24 730 

Svar på remiss gällande riktlinjer för omhändertagande av avlidna 
mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till remissvar som sitt eget och 
översänder detta till Västkom. 
 

Ärendet 
Marks kommun har fått möjlighet att ge ett remissvar på länsgemensam  
riktlinje för omhändertagande av avlidna. Syftet med en länsgemensam  
riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive kostnader, gällande 
transport och bårhusförvaring. Detta för att uppnå en jämlik bårhusverk- 
samhet inom Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands 
län. Riktlinjen för omhändertagande av avlidna har skickats på remiss från 
Västra Götalandsregionen och VästKom till Marks kommun, och bett om ett 
yttrande senast den 30 april 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2021, § 19, där det  
föreslås att äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till remissvar som 
sitt eget och översänder detta till Västkom. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 4 mars 2021. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) informerar om ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till remissvar som sitt eget och 
översänder detta till Västkom. 
 
Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Madeleine Nilsson, Västkom, per e-post till madeleine.nilsson@vastkom.se 
 
________________ 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 16(33) 
 Äldreomsorgsnämnden 
 2021-03-29 

  
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr. 2020-36 730 

Svar på uppdrag om utredning rörande äldreomsorgen från  
Markmajoriteten 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner socialförvaltningens svar på uppdrag om 
utredning rörande äldreomsorgen från Markmajoriteten: Socialdemokraterna 
(S), Centerpartiet (C) och Liberalerna (L), och ser förvaltningschefens upp-
drag som fullgjort. 
 

Ärendet 
Äldreomsorgsnämnden beslutade den 16 mars 2020, § 30, att ge förvalt-
ningschefen i uppdrag att ta fram ett underlag och göra utvärderingar som 
kan förklara och besvara de frågor som omnämns i skrivelsen från Markmajo-
riteten: Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C) och Liberalerna (L). Social-
förvaltningen har utrett de frågor som omnämns i Markmajoritetens skrivelse 
och återkommer nu med svar. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 25 februari 2021, 
där det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner socialförvaltningens 
svar på uppdrag om utredning rörande äldreomsorgen från Markmajoriteten: 
Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C) och Liberalerna (L) och ser förvalt-
ningschefens uppdrag som fullgjort. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning, den 15 mars 2021, § 20. 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner socialförvaltningens svar på uppdrag om 
utredning rörande äldreomsorgen från Markmajoriteten: Socialdemokraterna 
(S), Centerpartiet (C) och Liberalerna (L), och ser förvaltningschefens upp-
drag som fullgjort. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 23 Dnr. 2020-25 041 

Svar på uppdrag från kommunfullmäktige gällande resursplanering 
för äldreomsorgen 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens svar på kommunfullmäkti-
ges uppdrag gällande resursplanering daterat den 23 april 2020 som sitt eget 
och översänder det till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2020, § 52, att ge äldreomsorgs-
nämnden i uppdrag ”…att redovisa en resursplanering som ska sträcka sig till 
minst 2030. Planen ska bland annat innehålla en beskrivning av behovet av 
lokaler och bemanning utifrån förväntad befolkningsökning samt plan för hur 
behovet ska tillgodoses. Äldreomsorgen rapporterar uppdraget till kommun-
styrelsen som hanterar frågan inom sin uppsiktsplikt.” 

Äldreomsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2020 att se Nulägesbild med 
omvärldsförutsättningar 2021 som svar på kommunfullmäktiges uppdrag. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2020, § 224, att svaret som 
äldreomsorgsnämnden har lämnat på det uppdrag kommunfullmäktige gav 
den 23 april 2020 inte motsvarar uppdraget. Äldreomsorgsnämnden ombeds 
att återkomma med svar på kommunfullmäktiges uppdrag. 

Äldreomsorgsnämnden hade sedan tidigare, den 16 mars 2020, § 30, gett 
förvaltningschefen i uppdrag om utredning rörande äldreomsorgen från  
Markmajoriteten: Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C) och Liberalerna 
(L). Här efterfrågas liknande information som socialförvaltningen nu har utrett 
för nämndens räkning. Denna utredning svarar även på uppdraget från  
kommunfullmäktige den 23 april 2020 och kommunstyrelsens beslut den 25 
november 2020.  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 26 februari 2021, 
där det föreslås att äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens svar på 
kommunfullmäktiges uppdrag gällande resursplanering daterat 2020-04-23 
som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning, den 15 mars 2021, § 21. 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna föredrar ärendet.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens svar på kommunfullmäkti- 
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ges uppdrag gällande resursplanering daterat den 23 april 2020 som sitt eget 
och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
 
________________ 
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§ 24 Dnr. 2021-31 730 

Information om kommande ärende gällande planering av nya  
boendeplatser inom äldreomsorgen 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Ärendet 
Ärendet har som syfte att ge nämnden den information som för tillfället finns 
tillgänglig för förvaltningen angående att påbörja byggnation av nya boende-
platser inom äldreomsorgen. Förvaltningen återkommer i maj med ett beslut-
särende när mer information kring kostnader har inhämtats från Marks Bostad 
AB och Teknik-och serviceförvaltningen. 
 
Enligt socialförvaltningens utredning med diarienummer 2020-36 730 behövs 
41 nya boendeplatser i äldreomsorgen till 2025. Socialförvaltningen ser i 
dagsläget två alternativ där nya boendeplatser kan förläggas till 2025. Nämn-
den bör i maj 2021 ta ställning till vilket eller vilken kombination av alternativ 
socialförvaltningen ska gå vidare med. 
 
Det finns i dagsläget två platser där förstudier genomförts för att tillgänglig-
göra nya boendeplatser och som socialförvaltningen ser är realistiska alterna-
tiv. Dessa alternativ har olika kostnadsbilder och olika tidsperspektiv till  
färdigställande. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 9 mars 2021. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning, den 15 mars 2021, § 22. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Erika Agnarsson och kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna 
föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om informat-
ionen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
_______________ 
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§ 25 Dnr. 2021-12 042 

Verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och följetal per februari 
2021 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut  
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen avseende verksamhets- 
uppföljning utifrån ekonomi och nyckeltal per februari 2021. 
 

Ärendet 
Utöver de fyra uppföljningsrapporter som nämnden skickar till kommun- 
styrelsen varje år, gör socialförvaltningen en verksamhetsuppföljning utifrån  
ekonomi och nyckeltal till nämnden fem gånger per år: per februari, mars, 
maj, september, november. Syftet är att nämnden ska ha underlag och  
vetskap om vad som sker i verksamheten kontinuerligt under året. 
 
Året har börjat med två arbetskrävande aktiviteter som har påverkat  
organisationen till stor del. Året inleddes med vaccinering av brukare och  
personal. Brukarna på boendena är i princip klara och brukarna och deras  
anhöriga i hemtjänsten (som har hemsjukvård) likaså. Personalen har fått 
första vaccindosen genom ett upphandlat företag av Västra Götalands- 
regionen.  
 
Trots vaccinering kommer äldreomsorgen att kvarstå vid de restriktioner som 
gäller från folkhälsomyndigheten. Det kommer att finnas brukare, personal 
och besökare i våra verksamheter som inte kommer att vara vaccinerade av 
olika skäl en tid framöver och för att fortsätta skydda bibehålls rekommen-
dationerna ett tag framöver.  

 
Den andra stora aktiviteten som genomförts är byte av verksamhetssystem 
där all dokumentation ska genomföras. Det innebär att en del arbetssätt och 
rutiner behöver förändras. Personalen på alla nivåer har genomfört det på ett 
väldigt bra sätt och anpassar sig trots svårigheterna det innebär.  
 
Ekonomi 
Redovisning för perioden januari – februari  mnkr 
Budget     87,0 
Ekonomiskt utfall    90,2 
Avvikelse mot budget   -3,2 
 
Äldreomsorgsnämnden redovisar till och med februari månad en nettokostnad 
om 90,2 mnkr och ett underskott mot budget om 3,2 mnkr. Jämfört med 
samma period föregående år har nettokostnaderna ökat med 4,6 mnkr (5,6 
procent).  
 
Äldreomsorgsnämnden har under perioden haft merkostnader kopplat till  
covid-19 om 10,1 mnkr. Ersättning för sjuklönekostnader redovisas till 0,5 
mnkr. Kostnader för stärkt bemanning uppgår till 7,3 mnkr för perioden. Extra 
inköp av skyddsutrustning och övriga kostnader som extra städ 
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Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 26 februari 2021. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Erika Agnarsson och ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet 
samt svarar på frågor.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om infor- 
mationen avseende verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och nyckeltal per  
februari 2021 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   

________________ 
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§ 26 Dnr. 2018-74 050 

Förlängning av ramavtal gällande trygghetslarm inom hemtjänsten 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden i Marks kommun förlänger ramavtalet med Doro.  
Avtalet löper därmed till den 31 juli 2022. 
 

Ärendet 
Kommunen har ramavtal med Doro avseende trygghetslarm inom hem- 
tjänsten. Avtalet gäller till och med den 31 juli 2021, med möjlighet att på 
oförändrade villkor förlänga avtalet med ett år. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 29 mars 2021, där det föreslås 
att Marks kommun förlänger ramavtalet med Doro. Avtalet löper därmed till 
2022-07-31. 

Dagens sammanträde 
Upphandlare Anna Gong föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden i Marks kommun förlänger ramavtalet med Doro.  
Avtalet löper därmed till den 31 juli 2022. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 27 

Information från förvaltningen 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Erika Agnarsson och enhetschef Amra Mecavica, informerar 
och svarar på frågor om förfarandet och handläggningen av ansökningar till 
vård- och omsorgsboenden. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om informat-
ionen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
 
________________ 
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§ 28 Dnr. 2021-35 730 

Utnämnande av nytt dataskyddsombud  

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Gunilla Norström till dataskyddsombud. Gunilla 
Norström ersätter därmed Eva-Lena Julin Rydbo. 
 

Ärendet 
Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska varje personuppgiftsansvarig 
inom kommunen ha ett dataskyddsombud. Äldreomsorgsnämnden har  
tidigare utsett Eva-Lena Julin Rydbo till dataskyddsombud. Det nuvarande 
dataskyddsombudet har valt att avsluta sin tjänst i Marks Kommun. Beslut 
behöver nu fattas om vem som ska ha uppdraget därefter.  

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2021, § 17, där det  
föreslås att äldreomsorgsnämnden utser Gunilla Norström till dataskydds- 
ombud. Gunilla Norström ersätter därmed Eva-Lena Julin Rydbo. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 8 mars 2021.  

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) informerar om ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 

 
Äldreomsorgsnämnden utser Gunilla Norström till dataskyddsombud. Gunilla 
Norström ersätter därmed Eva-Lena Julin Rydbo. 
 
Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Integritetsskyddsmyndigheten 
Dataskyddsassistenter inom socialförvaltningen 
  
________________ 
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§ 29 Dnr. 2021-9 730 

Svar på remiss gällande motion om samarbete med jägarkåren i syfte 
att servera mer lokalt viltkött i verksamheterna 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Moderaterna har i en motion den 22 oktober 2020 föreslagit Kommunfull-
mäktige i Mark besluta: 
 
- Att Marks kommun etablerar ett samarbete med jägarkåren med syfte att 

servera mer lokalt viltkött i verksamheterna.  
 

- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla mer lokalt viltkött. 
 

- Att Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att planera för att  
servera mer viltkött i verksamheterna. 

 
Motionen har skickats på remiss från kommunfullmäktige till kommunstyrel-
sen som i sin tur har bett äldreomsorgsnämnden om yttrande senast den 31 
maj 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2021, § 18, där det  
föreslås att äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på  
yttrande som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 3 februari 
2021. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) informerar om ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 30 Dnr. 2021-10 730  

Redovisning av domar och beslut   

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och  
beslut, för perioden 2021-02-04 - 2021-02-26, till protokollet.   
 

Ärendet 
Vid varje nämndsammanträde rapporteras de domar och beslut från domstol, 
i ärenden i vilka nämnden är part, som inkommit sedan föregående rapport. 
Även beslut från nämndens tillsynsmyndigheter ingår i rapporten. Domarna 
och besluten finns sammanfattade i en bilaga till tjänsteutlåtandet och hålls  
tillgängliga i sin helhet vid sammanträdet. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 18 mars 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om redovis-
ningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-02-04 - 2021-02-26 
kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
 
________________ 
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§ 31  
 
Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter  

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna skrivelser,  
klagomål och synpunkter till protokollet. 
 

 
Ärendet 
Redovisning av följande inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter: 
 
- Dnr. 2020-134 108 – Synpunkt inkommer den 26 november 2020 via 

kommunstyrelsen. Synpunktslämnare har frågor kring beslutet att stänga 
restaurangen på Rönnäng och om beslutet föregicks av medborgardialog. 
Det ställs även bland annat frågor om det har gjorts analyser på vad  
ensamhet för med sig. 
 

- Dnr. 2020-140 108 – Anonymt klagomål inkommer via nämndens  
synpunktsformulär på www.mark.se. Klagomålet är anonymt och beskriver 
att ”kontorsnissarna” på äldreboende inte bryr sig om sin personal. Det 
ställs även frågor på utbildningsnivån. 

 
- Dnr. 2021-11 108 – den 21 januari 2021 inkommer mail med bifogad  

skrivelse från ordförande i Vision Rikstolk. Skrivelsen bedöms vara skickad 
till Sveriges alla kommuner och regioner. I skrivelsen beskrivs att  
tolkarnas arbetsvillkor behöver corona-anpassas, eftersom de drabbas 
både ekonomiskt och hälsomässigt av pandemin. Det framförs förslag om 
en rad åtgärder för att underlätta tolkarnas arbetssituation såsom att  
tillämpa distanstolkning, erbjuda vaccinering och skyddsutrustning, ändra 
tidsfrist för sen avbokning med mera. 

 
- Dnr. 2021-21 108 - Klagomål inkommer den 8 februari 2021 via e-post 

från boende på ett av kommunens vård– och omsorgsboenden. Klagande 
påpekar att det finns för få anställda för att tillgodose behovet av hjälp 
inom rimlig tid. 

 
- Dnr. 2021-23 108 - Vårdtagare med hemtjänst framför den 11 december 

2020 klagomål till enhetschef gällande medarbetare. Enligt klagomålet har 
medarbetare inte haft korrekt skyddsutrustning, blivit upprörd och skrikit 
samt varken knackat på eller presenterat sig vid besök. 

 
- Dnr. 2021-30 108 - Klagomål daterat den 2 mars 2021 inkommer från 

brukare inom äldreomsorgen som har trygghetslarm. Klagande uppger att 
larmet inte fungerar som trygghet och att ”flickorna” lägger på luren.  
Klagande frågar om vad som prioriteras vid larm samt om larmcentralen 
är bemannad när ”flickorna är på utryckning”. 
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- Dnr. 2021-37 108 - Klagomål inkommer den 2 mars 2021 från Funktions-

rätt Mark och innehåller fråga varför kommunen inte tillåter snabbtest av 
vårdpersonal. Klagande anför att kommunen ska tänka om och göra rätt. 

 
- Dnr. 2021-43 108 - Klagomål inkommer den 10 mars 2021 från  

färdtjänstanvändare som har synpunkter på försenad färdtjänstresa. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om redovis-
ningen av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter kan antecknas till 
protokollet, och finner att så sker.   
 
________________ 
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§ 32 

Redovisning av anmälda delegationsbeslut  

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av anmälda delegationsbeslut 
till protokollet.  
 

Ärendet 
Av 6 kap. 40 § kommunallagen (2017:725) och av äldreomsorgsnämndens 
delegationsordning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska 
anmälas till nämnden. Följande delegationsbeslut föreligger: 
 
Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
2021-02-01 – 2021-02-28 – avser bistånd i form av hjälp i hemmet, städ, 
tvätt, inköp, ledsagning, trygghetslarm, matdistribution, hemtjänst, resa,  
övrigt bistånd enligt riktlinjer, vård- och omsorgsboende, korttidsboende i 
väntan på annat boende, särskilt boende samt erbjudande av plats inom  
kommunens verksamheter, erbjudande av plats utanför kommunens  
verksamheter, bistånd i form av korttidsplats/växelvård för avlösning av  
anhöriga, rehabilitering i väntan på permanent boende inom kommunens 
verksamheter, beslut om dagverksamhet/sysselsättning, bistånd till sökande 
från annan kommun, beslut om kvarliggande för medicinskt utskrivningsklar 
hos länssjukvården, beslut om kommunbidrag till anhörigvårdare enligt  
socialnämndens beslut den 24 februari 2014, § 17. 
 
Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
2021-02-01 – 2021-02-28 
 
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst 
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
2021-02-01 – 2021-02-28 
 
Attesträtter 
- 
 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2021-03-15 
 
Anställningsbeslut och ledigheter längre än sex månader 
2021-02-01 – 2021-02-28 
 
Avgiftsbeslut 
2021-02-01 – 2021-02-28 
 
Beslut om jämkning av dubbelt boende 
2021-02-01 – 2021-02-28 
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Avtal 
- 
 
Avskrivningar av fordran 
- 
 
Övrigt 
Dnr. 2021-27 730 – Ställningstagande angående personuppgiftsbehandling i 
samband med vaccinering mot covid-19. 
 
Dnr. 2020-34 730 – Beslut om användning av engångsmunskydd i samtliga 
lokaler. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om redovis-
ningen av anmälda delegationsbeslut kan antecknas till protokollet, och finner 
att så sker.   
 
________________ 
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§ 33 

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och 
konferenser till protokollet. 
 

Ärendet 
Redovisning av följande inkomna meddelanden, samt information om kurser 
och konferenser: 

Meddelanden 
Kommunfullmäktige 
§ 9/2021 Svar på motion om intraprenad. 
 
§ 15/2021 Förändrad prismodell för färdtjänstresor. 
 
Kommunstyrelsen 
§ 11/2021 Begäran om utredning av ny yrkestitel med mera. 
 
§ 12/2021 Ledarakademi. 
 
§ 13/2021 Särskild ersättning för seniora medarbetare. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Inspektionsrapport för Olof Markusgårdens avdelningskök. 
 
Mediapoolen 
Information om bolaget Mediapoolen Västra Götaland AB. 
 
Kommunala funktionshinderrådet 
§ 40/2020 Fri färdtjänst för individer över 65 år. 
 
Sammanträdesprotokoll 30 november 2020. 
 
Sammanträdesprotokoll 15 februari 2021. 
 
Sammanträdesprotokoll 23 februari 2021. 

Kurser och konferenser 
Räddningstjänster i Samverkan i Västra Götaland 
Digital informationsträff om stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta.  
Webbsänds den 11, 19 samt 27 maj 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
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forts. § 33 
 
redovisningen av meddelanden, kurser och konferenser kan antecknas till 
protokollet, och finner att så sker.   
 
________________ 
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§ 34 

Information om ordförandebeslut  
 
Det föreligger inga ordförandebeslut. 
 
________________ 
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