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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-05-10 

Tid   Klockan 13.15 – 16.45 

Paus & Ajournering  Klockan 15.00 – 15.10, 15.50 – 15.55 

Plats 
 

 Öringen, Kinnaström, Kinna samt digitalt via Netpublicator 

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 KD Martin Arnell, vice ordförande 

 S Ulla Lätt 

 S Laila Neck 

 S Ola Siljeholm, tjänstgör för Bengt Johansson (S) 

 C Bengt Axbrink 

 C Karl-Åke Axelsson, tjänstgör för Rolf Hallberg (L) 

 M Ylva Höglund 

 M Rolf Skarin 

 SD Yvonne Kindström 

 S Ritva Eklund, tjänstgör för Madeléne Jensen (V) 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

KD Ruth-Marie Engström 
S Paul Holmberg 
SD Sara Lindwall 

 Tjänstepersoner 
 Erika Agnarsson Verksamhetschef  
 Hans Borg Administrativ chef  
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Tor Ellnefors Ekonom  
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 35-38 
 Maria Olsson Planeringsledare §§ 35-39 
 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare §§ 41-45 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 10 maj 2021, klockan 17.00 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 35-51 

Janny Åhman 

Ordförande 

Ulla-Maj Persson (C) 

Justerande 

Martin Arnell (KD) 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Marks 
kommuns anslagstavla, hemsida: www.mark.se 

Instans 
Äldreomsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-05-10, §§ 35-51 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-05-10 Datum för anslags 

nedtagande 2021-06-01 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 35 

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

§ 36 

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin 

§ 37 

Information från förvaltningen § 38 

Riktlinjer för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete § 39 

Medborgarförslag om inrättande av tjänst som samordnare för 
äldre personer 

§ 40 

Svar avseende revisionens granskning av styrning, ledning och 
uppföljningsrutiner inom äldreomsorgen 

§ 41 

Upphävande av socialnämndens beslut 2003-09-02 § 105 § 42 

Planering av nya boendeplatser inom äldreomsorgen § 43 

Aprilrapport 2021 § 44 

Dialog om arbetsformer för budgetunderlag 2022-2025 § 45 

Redovisning av domar och beslut § 46 

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 47 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut § 48 

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 49 

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 50 

Information om ordförandebeslut § 51 
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§ 35   

Anmälan och prövning om jäv 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar till protokollet att ingen ledamot eller 
ersättare anmäler jäv. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) påminner om att ledamöter och ersättare i 
äldreomsorgsnämnden ska anmäla jäv om sådant föreligger, och att anmälan 
av jäv kan ske i samband med denna paragraf eller i samband med det 
ärende där jäv bedöms föreligga. 
 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar om någon ledamot eller ersättare 
anmäler jäv i något av ärendena för dagens sammanträde. 
 
Ingen i äldreomsorgsnämnden anser sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om det kan 
antecknas till protokollet att ingen anmäler jäv under dagens sammanträde, 
och finner att så sker. 
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§ 36   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 
av nya granskare 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 29 mars 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Ola Siljeholm (S) och Sara Lindwall (SD), till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 
Siv Scarborough (SD) har granskat följande beslut anmälda vid 
äldreomsorgsnämndens sammanträde den 29 mars 2021: 
 

- Ett beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 
eftermiddagshjälp.  
 

- Ett beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 
insatser. 
 

- Ett beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 
ledsagning omvårdnad.  
 

- Två beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag. 

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 3 maj 2021. 

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

Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 29 mars 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Ola Siljeholm (S) och Sara Lindwall (SD), till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 37 Dnr. 2020-34 

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 socialförvaltningens strategier 
och beslut avseende Covid-19 pandemin enligt följande: 
 

- Förtydligande i vad som gäller vid återkomst från utomlandsresor. 
 

- Följsamhet till rutiner och användning av skyddsutrustning. 
 

- Rutiner för besök på äldreboenden. 
 

- Den 19 april öppnade dagträffen för äldre i en anpassad och mindre 
form. Rutiner för förhållningssätt har planerats i samråd med 
medicinskt ansvarig sjuksköterska för att säkra utifrån Covid-19. 

 
- Det pågående arbetet med vaccination av brukare och personal. 

 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 5 maj 2021.  

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
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§ 38  

Information från förvaltningen 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon och förvaltningschef Talieh Ashjari 
informerar och svarar på frågan om vilket ansvar hemtjänsten och 
vårdcentralen har och hur dialogen sköts när en brukare blir utskriven. 
 
Verksamhetschef Erika Agnarsson informerar och svarar på frågor om de 
pedagogiska måltiderna mellan brukare och personal. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 39 Dnr. 2021-65 

Riktlinjer för ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete  
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antar dokumentet ”Riktlinjer för ledningssystem för  
systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnd och Äldreomsorgsnämnd”, som  
ersätter dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”. 

Ärendet 
Mot bakgrund av föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitets-
arbete (SOSFS 2011:9) fattade socialnämnden beslut om att införa 
ledningssystem, enligt SOSFS 2011:9, den 30 augusti 2012. Socialnämnden 
antog samtidigt dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”.  
 
Enligt 3 kap 1 - 3 §, SOSFS 2011:9, ansvarar vårdgivaren eller den som  
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) för att det finns ett ledningssystem för 
verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ska 
ge stöd att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS ska ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i 
verksamheten. 
 
2015 delades socialnämnden upp i socialnämnd och äldreomsorgsnämnd och 
det har i förvaltningen skett ett kontinuerligt utvecklingsarbete gällande  
kvalitetsledningssystemet och dess olika delar. Under 2019 genomfördes en 
förstudie och GAP-analys av kvalitetsledningssystem som resulterade i  
införande av en SOSFS modul i kommunens befintliga system för  
verksamhetsuppföljning; Stratsys. SOSFS-modulen ger ett digitalt stöd för 
planering av kvalitetsarbete och arbete med riskanalyser, egenkontroll och 
förbättringsåtgärder. I och med införandet av Life Care Avvikelser under mars 
2021 har förvaltningen ett digitalt stöd för utredning av avvikelser. Processer 
och rutiner som tidigare tillgängliggjorts för samtliga medarbetare i KLOK-
boken ersätts av Ledningssystem som en del av socialförvaltningens intranät.  
Förvaltningens enhetschefers månadsuppföljningar har reviderats. 
 
Utifrån dessa olika utvecklingsområden har dokumentet ”Riktlinjer för  
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete socialnämnd och äldre-
omsorgsnämnd” tagits fram som en reviderad och uppdaterad version och 
föreslås ersätta ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 april 2021, § 33, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden antar dokumentet ”Riktlinjer för lednings-
system för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnd och Äldreomsorgs- 
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forts. § 39 

nämnd” som ersätter dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för 
socialnämnden”. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 15 april 2021. 

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

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

Äldreomsorgsnämnden antar dokumentet ”Riktlinjer för ledningssystem för  
systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnd och Äldreomsorgsnämnd”, som  
ersätter dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”. 
 
Förslaget antas. 
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§ 40 Dnr. 2020-87 

Medborgarförslag om inrättande av tjänst som samordnare 
för äldre personer 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden avslår medborgarförslaget om inrättande av tjänst 
som samordnare för äldre personer. 

Ärendet 
Cicki Malmström, Hajom, har den 29 maj 2020 inkommit med ett medborgar-
förslag till Marks kommun med förslag om att Marks kommun inrättar en 
tjänst som samordnare för äldre personer. Detta som stöd för äldre personer i 
samtal och kontakter med olika enheter inom kommunen och andra huvud-
män. Stödet skulle kunna vara en ersättning eller komplement för de äldre 
som inte har stöd av anhöriga och fungera som en spindel i nätet i kontakter 
med olika yrkeskategorier och enheter både internt i kommunen och hos 
andra vårdgivare. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 april 2021, § 34, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden avslår medborgarförslaget om inrättande 
av tjänst som samordnare för äldre personer. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 14 april 2021.  

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden avslår medborgarförslaget om inrättande av tjänst 
som samordnare för äldre personer. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Cicki Malmström. 
Kommunfullmäktige för återrapportering, KF 2020-06-17, § 93, per e-post  
till ks@mark.se. 
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§ 41 Dnr. 2020-33 

Svar avseende revisionens granskning av styrning, ledning 
och uppföljningsrutiner inom äldreomsorgen  
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden återremitterar ärendet för justeringar och vidare 
utredning i förslag till yttrande av granskningsrapport av styrning ledning och 
uppföljning. 

Ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har PwC 
granskat styrning, ledning och uppföljning inom äldreomsorgen. 
Äldreomsorgsnämnden har tagit del av revisionsrapporten. 
Äldreomsorgsnämnden har möjlighet att lämna kommentarer kring 
revisionens iakttagelser, senast under slutet av maj månad 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 april 2021, § 35, där 
arbetsutskottet lämnar utan förslag för beslut till äldreomsorgsnämnden. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 3 maj 2021, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och 
översänder det som sitt eget till kommunens valda revisorer.  

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden återremitterar ärendet för justeringar och vidare 
utredning i förslag till yttrande av granskningsrapport av styrning ledning och 
uppföljning. 
 
Förslaget antas. 
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§ 42 Dnr. 2021-64 

Upphävande av socialnämndens beslut 2003-09-02 § 105 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden upphäver socialnämndens beslut 2003-09-02, § 105, 
diarienummer 2002/0275 400. 
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att säga upp de  
hyresavtal för fotvårdsverksamhet som idag finns i nämndens lokaler. 

Ärendet 
Socialnämnden fattade år 2003 beslut med lydelse som nedan: 
 
Socialnämndens beslut 2003-09-02, § 105, Dnr 2002/0275 400 

1. Lokaler för fotvård skall finnas i Kinna, Skene, Sätila och Horred. 
Lokalerna skall uppfylla de krav som ställs på verksamheten. 

2. Fotvård får inte bedrivas i andra lokaler än de som är iordningställda 
för ändamålet inom socialförvaltningens lokalbestånd 

 
Beslutet har fått till följd att det under en längre tid funnits enskilda 
fotvårdare i olika lokaler som disponeras av äldreomsorgen. Lokalerna har i 
princip använts av uteslutande en näringsidkare per lokal. Kunderna har inte 
enbart utgjorts av de äldre vid boendet.  
 
Frågan om lämpligheten i arrangemanget har tidigare väckts av förvaltningen 
och en näringsidkares hyresavtal blev då uppsagt (dnr. 2017-65 050). 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 april 2021, § 36, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden upphäver socialnämndens beslut SN 2003-
09-02, § 105, Dnr 2002/0275 400. Äldreomsorgsnämnden ger socialförvalt-
ningen i uppdrag att säga upp de hyresavtal för fotvårdsverksamhet som idag 
finns i nämndens lokaler. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 9 april 2021. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden upphäver socialnämndens beslut 2003-09-02, § 105, 
diarienummer 2002/0275 400. 
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att säga upp de  
hyresavtal för fotvårdsverksamhet som idag finns i nämndens lokaler. 
 
Förslaget antas. 
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§ 43 Dnr. 2021-31 

Planering av nya boendeplatser inom äldreomsorgen 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att gå vidare med 
byggnationen av nya boendeplatser på Björkeberga och Kinnaborg etapp 1. 
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda och se 
över kostnaderna för Örby Lugnet och Stomsåker i Hyssna för planering av 
nya boendeplatser i äldreomsorgen. 
 
RESERVATION 
Martin Arnell (KD), Ylva Höglund (M) och Rolf Skarin (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Martin Arnells (KD) förslag, se beslutsgång. 

Ärendet 
Enligt socialförvaltningens utredning, med diarienummer ÄN 2020-36 730,  
behövs 41 nya boendeplatser i äldreomsorgen till år 2025. Socialförvaltningen 
ser i dagsläget tre alternativ där nya boendeplatser kan förläggas.  
Äldreomsorgsnämnden bör ta ställning till vilket eller vilken kombination av 
alternativ socialförvaltningen ska gå vidare med. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 april 2021, § 37, där 
arbetsutskottet lämnar utan förslag för beslut till äldreomsorgsnämnden. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 23 februari 2021, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att gå 
vidare med byggnationen av nya boendeplatser på Björkeberga och Kinnaborg 
etapp 1. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Erika Agnarsson och kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna 
föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) ajournerar sammanträdet i fem minuter, 
klockan 15.50. Efter ajourneringen återupptogs sammanträdet klockan 15.55. 

Ledamöters förslag till beslut 
Martin Arnell (KD), med instämmande av Rolf Skarin (M) och Ylva Höglund 
(M), föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att gå vidare med 
byggnationen av nya boendeplatser på Björkeberga och Stomsåker. 

Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda och se 
över kostnaderna för Örby Lugnet för planering av nya boendeplatser i 
äldreomsorgen. 
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Laila Neck (S), med instämmande av Yvonne Kindström (SD), Ulla Lätt (S) 
och Bengt Axbrink (C), föreslår följande beslut: 

Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att gå vidare med 
byggnationen av nya boendeplatser på Björkeberga och Kinnaborg etapp 1. 
 
Yvonne Kindström (SD) föreslår följande tillägg till beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda och se 
över kostnaderna för Örby Lugnet och Stomsåker i Hyssna för planering av 
nya boendeplatser i äldreomsorgen inför 2027. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) ställer proposition på yrkandena från Martin 
Arnell (KD) och Laila Neck (S), och finner att äldreomsorgsnämnden beslutar 
att bifalla enligt yrkande från Laila Neck (S). 
 
Reservation 
Martin Arnell (KD), Ylva Höglund (M) och Rolf Skarin (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Martin Arnells (KD) förslag. 
 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar sedan om äldreomsorgsnämnden 
bifaller Yvonne Kindströms (SD) tilläggsförslag, och finner att så sker. 
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§ 44 Dnr. 2021-12 

Aprilrapport 2021 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden godkänner aprilrapport 2021 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Aprilrapporten är den första av fyra uppföljningsrapporter under 2021 som 
nämnden skriver till kommunstyrelsen. Rapporten följer upp hur nämnden 
hittills på året har uppfyllt sitt grunduppdrag samt ekonomi. Även det nya 
grunduppdraget, som riktats till alla nämnder från kommunfullmäktige i 
budget 2021-2024, följs upp i aprilrapporten. Här ska nämnden återredovisa 
några av de viktigaste samarbeten med andra nämnder, hur de genomförs 
och vilket resultat som uppnåtts.  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 5 maj 2021, där det föreslås att 
äldreomsorgsnämnden godkänner aprilrapport 2021 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning, den 26 april 2021, § 38. 

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

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

Äldreomsorgsnämnden godkänner aprilrapport 2021 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
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§ 45 Dnr. 2021-63 

Dialog om arbetsformer för budgetunderlag 2022-2025 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden ger dess arbetsutskott i uppdrag att ta fram  
budgetunderlag för 2022-2025, inför äldreomsorgsnämnden sammanträde 
den 21 juni 2021. 

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges  
inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en 
fyraårig budgetplanering med fokus på långsiktig hållbarhet. Kommun-
fullmäktige kan utifrån sitt helhetsansvar besluta om att omfördela resurser 
och förändra de ekonomiska förutsättningarna. Äldreomsorgsnämndens 
beskrivning är ett viktigt underlag för kommunfullmäktiges prioriterings-
arbete.  

Ärendets behandling 
Se även arbetsutskottets anteckning, den 26 april 2021, § 39. 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutveckare Lisa Hederstierna informerar om ärendet och svarar på 
frågor. 

Ledamöters förslag till beslut 
Martin Arnell (KD) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden ger dess arbetsutskott i uppdrag att ta fram  
budgetunderlag för 2022-2025, inför äldreomsorgsnämnden sammanträde 
den 21 juni 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) finner att det bara finns ett förslag till beslut 
och frågar om äldreomsorgsnämnden bifaller Martin Arnells (KD) förslag till 
beslut, och finner att så sker. 
 

   



Sida 17(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-05-10 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr. 2021-10 

Redovisning av domar och beslut   
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och  
beslut för perioden 2021-02-27 - 2021-04-30, 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 28 april 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-02-27 –  
2021-04-30 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 47   

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. 2020-152 – Den 18 december 2020 inkommer klagomål på  

synpunktstelefon från anhörig till kvinna som har hemtjänstinsatser. 
Anhörig uppger att personal har kommit på natten trots att det inte var 
bestämt att de skulle komma. När anhörig tog upp detta med personal i 
efterhand upplever hon att personalen urskuldade sig. Klagande meddelar 
även att personal vid ett senare tillfälle, tog bort mammans ortos som inte 
skulle ha tagits bort. Klagande tog då kontakt med enhetschef som 
hälsade att samtal kommer ske med personalen. Klagande önskade att 
den personalen inte skulle besöka mamman längre. Detta kunde inte 
enhetschef garantera, vilket klagande har synpunkt på. Klagande anför 
även att hon upplever att personalen är stressad, inte verkar intresserad 
av att hjälpa till och att de slarvar med skyddsutrustning. Klagande önskar 
att mamman ska känna sig trygg, bli värdigt behandlad och få den hjälp 
hon har rätt till. 
 

- Dnr. 2021-29 – Den 18 februari 2021 inkommer klagomål på 
synpunktstelefonen från anhörig till kvinna med trygghetslarm. Kvinnan 
hade ramlat och larmat, men då larmet inte fungerade blev hon liggandes 
på golvet hela natten. Först dagen efter fick hon hjälp tack vare att 
grannen upptäckte att hon ramlat. Kvinnan blev då inlagd på sjukhus. 
Klagande uppger att hemtjänsten meddelat att larmet skulle kontrolleras 
när kvinnan kommer hem. Klagande reagerar på att larmet inte skulle 
kontrolleras tidigare. Klagande meddelar även att kvinnan ramlade vid ett 
tidigare tillfälle. Larmpersonal kom, men lyckades inte få upp kvinnan. 
Klagande ringde efter ambulans och uppger att larmpersonalen inte ville 
göra det med hänvisning till att kvinnan inte var inskriven i 
hemsjukvården. 
 

- Dnr. 2021-45 – Den 12 mars 2021 inkommer via kommunstyrelsen ett 
mail från person som klagar på hur kommunen kör och parkerar sina bilar. 
Enligt klagande körs de på cykelbanor. Klagande skriver att om 
kommunen följer lagarna heter kommunen ”Knarks kommun”. Klagande 
vill inte bli kontaktad. 
 

- Dnr. 2021-21 - Mail inkommer den 23 mars 2021 via kommunstyrelsen 
från klagande som bor på vård– och omsorgsboende i kommunen. 
Klagande framför klagomål gällande att denne har fått vänta 30 minuter 
efter att ha larmat, vilket lett till att klagande inte kommit till toalett i tid,  
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utan har fått göra sina behov i byxorna. Klagande hoppas på en 
förändring. 

 
- Dnr. 2021-58 – Mail inkommer via kommunstyrelsen den 25 mars 2021 

från person som framför klagomål på att hemtjänstens bilar kör ”alldeles 
för fort”. Detta har enligt klagande uppmärksammats av klagandens barn 
när de står vid vägen och väntar på skolskjuts. 
 

- Dnr. 2021-61 - Mail inkommer den 29 mars 2021 till verksamhetschef från 
person vars mamma har flyttat till vård– och omsorgsboende. Klaganden 
framför synpunkt på att mamman fick avslag på att jämka hyreskostnaden 
för de tre första månaderna vid inflyttning till boendet. 
 

- Dnr. 2021-67 - Klagomål inkommer den 14 april 2021 via Teknik– och 
serviceförvaltningen. Klagomålet handlar om att kommunbilar i närheten 
av Trumpetgatan i Skene tutar ”hela dagarna, från kl. 07.00 på morgonen 
tills 16.00 på eftermiddagen”, vilket klagande beskriver är irriterande och 
störande. 
 

- Dnr. 2021-71 - Mail inkommer via kommunstyrelsen den 16 april 2021 från 
person som uppger att denne har sett personal handla i affären iklädd 
vårdkläder. Personen frågade då om det är lämplig klädsel i coronatider, 
varpå personalen svarade att de brukar handla med arbetskläder på. 
Personen som framförde synpunkten vill inte bli kontaktad. 
 

- Dnr. 2021-72 - Synpunkt inkommer på klagomålstelefonen från en man 
vars mamma har hemtjänst. Klagande har under lång tid motiverat sin 
mamma till att ta emot vaccinet. Mannen uppger att hemtjänstpersonal har 
uppmanat mamman att inte vaccinera sig med motiveringen att det är 
många biverkningar. Klagande begär inte svar på klagomålet, men vill att 
synpunkten tas tillvara i verksamheten. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om 
redovisningen av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter kan antecknas 
till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 48 Dnr. 2021-16 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av ej verkställda gynnande 
beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, för perioden 2021-01-01 - 2021-
03-31. 

Ärendet 
Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), ska på det vis 
som anges i 16 kap. 6 f och h §§ SoL rapporteras till Inspektionen för vård 
och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Se statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt 
SoL för perioden 2021-01-01 - 2021-03-31. 

Beslutsgång 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av ej verkställda gynnande 
beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, för perioden 2021-01-01 - 2021-
03-31. 
 

   



Sida 21(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-05-10 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49   

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) 
2021-03-01 – 2021-04-30 – 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 
2021-03-01 – 2021-04.30 
 
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst 
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
2021-03-01 – 2021-04-30 
 
Attesträtter 
- 
 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2021-04-26 

Anställningsbeslut och ledigheter längre än sex månader 
2021-03-01 – 2021-03-31 
 
Avgiftsbeslut 
2021-03-01 – 2021-04-30 
 
Beslut om jämkning av dubbelt boende 
2021-03-01 – 2021-04-30 
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Avtal 
Dnr. 2021-76 – Resurskontrakt i ”Projekt BPSD 2021” för Nationella 
kvalitetsregistret BPSD-registret, BPSD-registret (Svenskt register för 
Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens).  
 
Avskrivningar av fordran 
- 

Övrigt 
Dnr. 2018-74 – Förlängning av ramavtal gällande trygghetslarm inom 
hemtjänsten. 
 
Dnr. 2020-34 – Beslut om direktivstyrd direktupphandling av 
skyddsutrustning och material kopplade till användning av detta. 
 
Dnr. 2021-20 – Utbetalning av medel i enhetlighet med överenskommelse 
mellan staten och Sveriges kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. 
 
Dnr. 2021-36 – Rekvisition, Äldreomsorgslyftet 2021. 
 
Dnr. 2021-40 – Rekvisition, Motverka ensamhet bland äldre 2021. 
 
Dnr. 2021-41 – Ansökan om statsbidrag för att säkerställa en god vård för 
och omsorg av äldre personer. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
redovisningen av anmälda delegationsbeslut kan antecknas till protokollet, 
och finner att så sker.   
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§ 50   

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

Meddelanden 
Kommunstyrelsen 
§ 25/2021 Översyn av riktlinjer för samarbete kring marknadsföring –
sponsring. 
 
§ 31/2021 Införande av tjänsteman i beredskap, TIB. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 73/2021 Löneutrymme 2021. 
 
Kommunala funktionshinderrådet 
Sammanträdesprotokoll den 12 april 2021. 
 
Inspektionen för vård och omsorg 
Slutrapport gällande analys av regelverket för tillståndsprövning. 
 
Socialstyrelsen 
Analysplan gällande vård och omsorg 2021-2023. 

Kurser och konferenser 
Västra Götalandsregionen 
Årets folkhälsokonferens – Fullfölja studier, en investering för framtiden. 
Webbsänds 15 oktober 2021.  
 
Digitalt seminarium med tema ”Bryt ensamheten” – Öka kunskapen om 
ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. Webbsänds den 26 maj 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om 
redovisningen av meddelanden, kurser och konferenser kan antecknas till 
protokollet, och finner att så sker.   
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§ 51   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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