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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-09-13 

Tid   Klockan 13.15 – 16.10 

Ajournering  Klockan 13.20 – 14.00, 15.00 – 15.10 

Plats 
 

 Öringen, Kinnaström, Kinna samt digitalt via Netpublicator och 
Teams 

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 KD Martin Arnell, vice ordförande 

 S Ulla Lätt 

 S Laila Neck 

 S Ritva Eklund, tjänstgör för Bengt Johansson (S) 

 C Bengt Axbrink 

 C Karl-Åke Axelsson, tjänstgör för Rolf Hallberg (L), §§ 67, 72-79 

 M Ylva Höglund 

 M Rolf Skarin 

 SD Siv Scarborough, tjänstgör för Yvonne Kindström (SD) 

 S Ola Siljeholm, tjänstgör för Madeléne Jensen (V), § 67 

 SD Sara Lindwall, tjänstgör för Madeléne Jensen (V), §§ 68-79 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

C Mona Stenström, § 67 

 Tjänstepersoner 
 Erika Agnarsson Verksamhetschef  
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  
 Hans Borg Administrativ chef  
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Frida Hänninen Enhetschef §§ 67-70 
 Maria Olsson Planeringsledare §§ 67-70 
 Tor Ellnefors Ekonom § 73 
 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare § 73 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 16 september 2021, klockan 10.25 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 67-79 

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 
2021-09-13, §§ 67-79 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-09-16 Datum för anslags 

nedtagande 2021-10-08 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 67  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

§ 68  

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin 

§ 69  

Information om pågående utvecklingsarbete inom anhörigstöd § 70  

Information från förvaltningen § 71  

Inrättande av två nya yrkestitlar – specialistundersköterska och 
omsorgsbiträde 

§ 72  

Delårsrapport 2021 § 73  

Redovisning av domar och beslut § 74  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 75  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut § 76  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 77  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 78  

Information om ordförandebeslut § 79  

   

 

  



Sida 4(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-09-13 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 67   

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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§ 68   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 
av nya granskare 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 21 juni 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Mona Stenström (C) och Sara Lindwall (SD), till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 
Ulla-Maj Persson (C) och Martin Arnell (KD) har granskat följande beslut 
anmälda vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 21 juni 2021: 
 
- Ett beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 

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

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

korttidsplats.  
 

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

 
- Ett beslut gällande tillstånd till färdtjänst enligt lag om färdtjänst. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) ajournerar sammanträdet klockan 13.20 för 
att tillgodose att deltagande på distans i sammanträdet uppfylls och kan ske 
på lika villkor med de tekniska förutsättningar som föreligger. Bedömningen 
görs att det digitala sammanträdet ska flyttas över från netpublicator till 
teams. Efter ajourneringen återupptogs sammanträdet klockan 14.00. 
 
Ulla-Maj Persson (C) informerar om ärendet. 

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 30 augusti 2021. 

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

Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 21 juni 2021. 
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forts. § 68 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Mona Stenström (C) och Sara Lindwall (SD), till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 69 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: 
 
- Arbetet med inventering och besluttagande för att säkerställa god tillgång 

till adekvat skyddsutrustning samt åtgärder för säker beredskapslagring 
av hand- och ytdesinfektion. 
 

- Lättnader i restriktioner i form av att munskydd används endast av 
personal i patientnära vård- och omsorgsarbete. 
 

- Återöppningen den 11 juni av Lindängs matsal för externa gäster.  
 

- Aktuella läget kring hanteringen av egentest, PCR-test, till medarbetare 
samt smittspårning på enheter. 
 

- Bedömningen att under september månad är det möjligt inom 
dagverksamheten att återgå till i stort sett ordinarie arbetssätt. 
 

- Lägesbild kring antal misstänkta eller bekräftade fall av covid-19 i 
verksamheterna. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 6 september 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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§ 70  

Information om pågående utvecklingsarbete inom 
anhörigstöd 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Frida Hänninen informerar om och svarar på frågor kring det 
pågående utvecklingsarbetet inom anhörigstöd. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om 
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 71  

Information från förvaltningen 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Erika Agnarsson informerar och svarar på frågor om 
följande:  
 
- Lägesrapport över sommarperioden inom verksamheten. I början av 

semestern har det varit ansträngt med anledning av svårigheter med 
personalanskaffning och rekrytering av vikarier. 
 

- Sjukantalet som har ökat bland medarbetarna under hösten med 
anledning av förkylningar och säsongsinfluensan. 
 

- Lägesrapport kring äldreomsorgens boenden. För tillfället är det ett 
underskott av demensplatser.  
 

- Verkställandet av alla beslut inom dagvården. 
 

- Utbildningsinsatser inom bland annat förflyttningsteknik och lågaffektivt 
bemötande som kan påbörjas igen. 
 

- Ansökan om medel från omställningsfonden för utbildning i yrkessvenska 
inom vården. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 72 Dnr. 2019-51 

Inrättande av två nya yrkestitlar – specialistundersköterska 
och omsorgsbiträde  
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en 
ny yrkestitel; Specialistundersköterska. 
 
Äldreomsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en 
ny yrkestitel; Omsorgsbiträde. 

Ärendet 
Ärendet om ny yrkestitel specialistundersköterska har tidigare hanterats i 
kommunstyrelsen genom beslut den 3 februari 2021, § 11, där kommun-
styrelsen ställde sig positiva till intentionen i förslaget om äldreomsorgs-
nämnden ser att behovet av ny yrkestitel finns. Kommunstyrelsen 
överlämnade tjänsteutlåtandet, daterat den 24 november 2020, som sitt svar 
på äldreomsorgsnämndens begäran om att utreda frågan om ny yrkestitel 
med mera. 
 
I tjänsteutlåtandet anges att förhandlingschefen kan pröva frågan om ny titel 
som undersköterska med specialistinriktning om äldreomsorgsnämnden 
genom sin förvaltning tillhandahåller ett tillräckligt underlag. När det gäller 
utbildningsplatser rekommenderar kommunstyrelsen att äldreomsorgs-
nämnden genom sin förvaltning tar de kontakter som behövs med barn- och 
utbildningsförvaltningen. När det gäller att genomlysa vård och omsorgs-
arbetet konstaterar kommunstyrelsen att det i första hand torde vara en 
uppgift för äldreomsorgsnämndens egen förvaltning och för kommun-
styrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämnden gav den 29 mars 2021, § 18, förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda inrättandet av en ny yrkestitel, specialistundersköterska. 
Förvaltningen fick också i uppdrag att hitta samarbetsformer med barn och 
utbildningsförvaltningen för att säkerställa utbildningsplatser. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 augusti 2021, § 54, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
inrätta en ny yrkestitel; Specialistundersköterska. Äldreomsorgsnämnden 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en ny yrkestitel; 
Omsorgsbiträde. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) ajournerar sammanträdet klockan 15.00 för 
en paus i tio minuter. Efter ajourneringen återupptogs sammanträdet klockan 
15.10. 
 
Verksamhetschef Erika Agnarsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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forts. § 72 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en 
ny yrkestitel; Specialistundersköterska. 
 
Äldreomsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en 
ny yrkestitel; Omsorgsbiträde. 
 
Förslagen antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
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§ 73 Dnr. 2021-12 

Delårsrapport 2021 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden godkänner delårsrapport 2021 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Delårsrapporten redovisar nämndens arbete och resultat till kommunstyrelsen 
per augusti. Nämnders och styrelsers rapporteringar ligger till grund för 
kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och 
koncernens ekonomi och verksamhet för årets första åtta månader. 
Rapporten ska också innehålla en prognos för året.  
 
Enligt kommunfullmäktiges Budget 2020–2023 ska varje nämnd och styrelse 
följa upp den egna verksamheten. Det innebär, förutom att följa upp 
grunduppdragen, även fastställa och följa upp mål med indikatorer (mått för 
bedömning av måluppfyllelse) för att kunna värdera verksamhetens 
måluppfyllelse. Nämnden ska också fastställa följetal för att kunna följa 
verksamhetens utveckling. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 1 september 2021, 
där det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner delårsrapport 2021 och 
översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning den 30 augusti 2021, § 55. 
 
Dagens sammanträde 
Verksamhetscheferna Erika Agnarsson och Elisabeth Kroon, kvalitets-
utvecklare Lisa Hederstierna samt ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet och 
svarar på frågor.  
 
Laila Neck (S) och Ulla Lätt (S) framför att en skrivning och förtydligande 
avseende äldreomsorgsnämndens uppfyllnad av grunduppdragen ska göras i 
den kommande årsrapporten. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner delårsrapport 2021 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
 
____________  
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§ 74 Dnr. 2021-10 

Redovisning av domar och beslut   
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och  
beslut för perioden 2021-06-11 - 2021-07-15, 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 1 september 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-06-11 –  
2021-07-15 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 75   

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. 2021-101 – Synpunkt inkommer den 3 juni 2021 via 

kommunstyrelsen från Marks Finska Förening. Synpunkten handlar om att 
äldreomsorgen behöver vara tvåspråkig (svenska och finska) och 
hänvisning görs till lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(2009:724). Hänvisning görs även till kommunens riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet beslutad 2020-03-04. Föreningen önskar 
samråd med kommunens representant med ansvar för äldreomsorgen. 
 

- Dnr. 2021-106 – Klagomål inkommer den 9 juni 2021 via e-post till 
nämndens brevlåda. Kompletterande klagomål är daterat den 23 juni 
2021. Klaganden har synpunkter på att biståndshandläggare ska ha 
uppgett till utförare och klaganden att det går att köpa privat städ av 
utföraren, i händelse av att tiden för beviljat bistånd inte räcker till. Det 
framförs även klagomål på att klaganden blir involverad i tidsåtgång av 
beviljad städinsats. 
 

- Dnr. 2021-107 – Den 15 juni 2021 inkommer skrivelse från 
Vårdföretagarna via Kommunstyrelsen. I skrivelsen beskrivs det stöd som 
staten ger vården och omsorgen för covid-relaterade merkostnader. 
Regeringskansliet har uppgett att stora tillskott har gjorts till 
kommunsektorn och Vård-företagarnas tolkning är att äldreomsorgens 
merkostnader är tänkta att täckas av de tillskott som gjorts. I skrivelsen 
ställs frågan på vilket sätt utförare inom äldreomsorgen kan få ersättning 
från kommunen för merkostnaderna under år 2021. 

 
- Dnr. 2021-115 - Klagomål inkommer den 27 juni 2021 från anhörig till 

brukare på boende. Klaganden framför att brukaren inte har duschat på 
länge, att han har på sig smutsiga kläder, att soporna inte töms i tid och 
att gamla matrester ligger framme. Klaganden framför att detta inte är 
acceptabelt. 

 
- Dnr. 2021-118 - Klagomål inkommer den 4 juli 2021 via Patientnämnden. 

Klagande är närstående till patient inom äldreomsorgen. Klagomålet 
handlar om att patientens hjälpmedel byttes ut dagen innan långhelg. Med 
anledning av att det nya hjälpmedlet inte fungerade, blev patienten 
sängliggande under långhelgen. 
 

- Dnr. 2021-127 - Klagomål inkommer den 12 augusti 2021 från 
privatperson. Klagomålet handlar om att brukare på boende hittades av  
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forts. § 75 

privatperson sittandes ute i regnet ropandes på hjälp. Privatpersonen 
hjälpte brukaren in i boendet, men hade svårt att hitta personal. Efter en 
stunds letande kom en personal och hjälpte brukaren. Klaganden undrar 
bland annat hur länge brukaren skulle ha fått sitta kvar ute i regnet om 
inte klaganden kommit förbi. 
 

- Dnr. 2021-128 - Klagomål inkommer den 13 augusti 2021 från dotter till 
brukare inom hemtjänsten. Klagande anför att hemtjänstinsatserna inte 
utförs som det är önskat och tänkt. I klagomålet framförs att personalen 
frågar om brukaren vill ha mat istället för att bara servera som det enligt 
klagomålet är tänkt. Det framkommer också att soppåsar inte slängs i 
önskad omfattning vilket leder till att det luktar illa. Klagande anför också 
att brukaren inte får den mat som det är tänkt vid morgon och kväll, samt 
ställer frågan hur schablontider påverkar utförandet av insatserna. 
 

- Dnr. 2021-43 - Klagomål gällande färdtjänst. Klagomålet har kommit 
Västtrafik tillhanda som ansvarar för synpunktshanteringen. 

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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§ 76 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 2021-04-01 – 2021-
06-30, till protokollet.   

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 2021-04-01 – 2021-06-30.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om 
redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om bistånd enigt 
socialtjänstlagen för perioden 2021-04-01 – 2021-06-30 kan antecknas till 
protokollet, och finner att så sker.   
 

   



Sida 17(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-09-13 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77   

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) 
2021-06-01 – 2021-08-31 – 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 bostadsanpassnings-
bidrag 
2021-07-01 – 2021-07-31 
 
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst 
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
2021-06-01 – 2021-07-31 
 
Attesträtter 
- 
 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2021-08-30 

Anställningsbeslut och ledigheter längre än sex månader 
2021-06-01 – 2021-08-31 
 
Avgiftsbeslut 
2021-06-01 – 2021-08-31 
 
Beslut om jämkning av dubbelt boende 
2021-06-01 – 2021-08-31 
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forts. § 77 

Avtal 
Dnr. 2021-108 – Avtal avseende utbildning i lågaffektiv bemötande, Durewall 
Institutet AB.  
 
Dnr. 2021-122 – Avtal avseende upplåtelse av mark för bilplats, 
Västfastigheter Västa Götalandsregionen. 
 
Avskrivningar av fordran 
- 

Övrigt 
Dnr. 2018-87 – Granskning av detaljplan för del av Horred 9:7 med flera, 
Stommen. 
 
Dnr. 2019-128 – Granskning av detaljplan för del av Skene 72:1 med flera, 
Skene. 
  
Dnr. 2021-99 – Avstängning från arbetet. 
 
Dnr. 2021-111 – Anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria). 
 
Dnr. 2020-34 – Direktivstyrd direktupphandling av skyddsutrustning och 
material kopplade till användning av detta. 
 
Ett beslut om lönetillägg, den 21 juni 2021. 

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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§ 78   

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

Meddelanden 
Kommunfullmäktige 
§ 107/2021 Aprilrapport 2021 för Marks kommun 
 
Kommunstyrelsen 
§ 120/2021 Sommarerbjudande till Marks kommuns ungdomar  
 
§ 128/2021 Riktlinjer för investeringar  
 
Kommunala funktionshinderrådets arbetsutskott 
Sammanträdesprotokoll den 21 juni 2021 

Kurser och konferenser 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Webbinarium gällande äldres boendepreferenser och rörlighetsmönster. 
Webbsänds den 23 september 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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§ 79   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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