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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-10-11 

Tid   Klockan 13.15 – 14.40 

Ajournering  Klockan 14.15 – 14.35 

Plats 
 

 Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal 

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 KD Martin Arnell, vice ordförande 

 S Ola Siljeholm, tjänstgör för Ulla Lätt (S) 

 S Laila Neck 

 S Bengt Johansson 

 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 

C Mona Stenström 
KD Ruth-Marie Engström 
SD Siv Scarborough 
SD Sara Lindwall 

 Tjänstepersoner 
 Erika Agnarsson Verksamhetschef  
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  
 Hans Borg Administrativ chef  
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Evelina Lövnord Nämndsekreterare  
 Maria Olsson Planeringsledare  
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Tor Ellnefors Ekonom  
 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare § 84 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 11 oktober 2021, klockan 15.00 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 80-92 

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 
2021-10-11, §§ 80-92 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-10-11 Datum för anslags 

nedtagande 2021-11-02 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 80  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

§ 81  

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin 

§ 82  

Information från förvaltningen § 83  

Svar avseende remisser gällande översyn av reglementen § 84  

Ändring av tidpunkt för justering av avgifter inom äldreomsorgen § 85  

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per 
september 

§ 86  

Redovisning av domar och beslut § 87  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 88  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 89  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 90  

Information om ordförandebeslut § 91  

Fråga om statusuppdatering av nya boendeplatser § 92  
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§ 80   

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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§ 81   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 
av nya granskare 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 13 september 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Bengt Johansson (S) och Yvonne Kindström 
(SD), till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 
Mona Stenström (C) och Sara Lindwall (SD) har granskat följande beslut 
anmälda vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 13 september 2021: 
 

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

- Ett beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av tvätt 
och inköp av dagligvaror samt apoteksärenden.  

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

personlig vård.  
 
- Ett beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag. 
 
- Ett beslut om färdtjänst med personbil enligt lag om färdtjänst. 

Dagens sammanträde 
Mona Stenström (C) och Sara Lindwall (SD) framför att besluten är 
motiverade och väl dokumenterade. 

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 4 oktober 2021. 

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

Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 13 september 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Bengt Johansson (S) och Yvonne Kindström 
(SD), till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 82 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 och svarar på frågor om 
socialförvaltningens strategier och beslut avseende Covid-19 pandemin enligt 
följande: 
 

- Förvaltningens Covid-anställningar avslutades i slutet av augusti. 
Förvaltningsledningen har beslutat att verksamheterna, utifrån den 
aktuella höga sjukfrånvaron, får bedöma möjligheterna att göra 
tillfälliga överanställningar. 

 
- Förvaltningen erbjuder egentestning med PCR test fortsatt för de som 

har symtom på Covid-19 och testning sker i hög utsträckning, men 
väldigt få får positiva svar.  
 

- Förvaltningsledningen informerar kontinuerligt i verksamheterna med 
att uppmärksamma om fortsatt följsamhet till basala hygienrutiner 
samt gällande rutiner för att skydda de sköra äldre och oss själva. 
 

- Varje chef ansvarar för att planera utifrån verksamhetens 
förutsättningar när de som har arbetat hemifrån successivt och på ett 
smittsäkert sätt återgår till att arbete på arbetsplatsen.  
 

- Förvaltningsledningen har informerat medarbetare som inte hunnit 
vaccinera sig för Covid-19 om möjligheten som ges då Västra 
Götalandsregionen anordnar stora vaccinationsdagen den 2 oktober. 
 

- Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccinering för årets influensa 
utifrån att man inte riktigt vet effekterna av och riskerna med att vara  
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forts. § 82 

sjuk i både Covid-19 och influensa. Socialförvaltningen 
rekommenderar att vård- och omsorgspersonal och övriga som vill  
vaccinera sig för säsongsinfluensan gör det på sin vanliga vårdcentral. 
Arbetsgivaren ersätter kostnaden som ett personligt utlägg i Personec. 
Vaccineringen sker utanför arbetstid. 
 

- Förvaltningsledningen har åter infört en kort avstämning varje vecka 
utifrån Covid-19. Rapportering till Socialstyrelsen om lägesbild och 
antal misstänkta och bekräftat smittade i verksamheterna fortsätter 
och även rapportering till kommunledningskontoret för besvarande till 
länsstyrelsen. 
 

- Sedan början av maj månad 2021, vecka 18, har förvaltningen 
rapporterat inga eller få antal misstänkta eller bekräftade fall av Covid-
19 i verksamheterna. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 1 oktober 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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§ 83 Dnr. 2021-161 

Information från förvaltningen 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen och kommunens 
valda revisorer på kommunens behov av informationssäkerhetsarbete. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari och verksamhetschef Elisabeth Kroon redogör 
och svarar på frågor om de konsekvenser som fördes med utifrån de två 
inträffade incidenterna avseende avbrott av tillgång till kommunens nätverk, 
samt hindrad åtkomst till kommunens dokumentcenter (SPS). Det informeras 
vidare om behovet av åtgärder gällande informationssäkerhetsarbete.   

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande Konsekvenser vid avbrott av tillgång 
till kommunens nätverk och behov av åtgärder gällande informations-
säkerhetsarbete, samt Konsekvenser i samband med hindrad åtkomst till 
kommunens dokumentcenter (SPS) samt behov av åtgärder gällande 
informationssäkerhet, daterade den 30 september 2021, där det föreslås att 
äldreomsorgsnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på kommunens 
behov av informationssäkerhetsarbete. 

Ledamöters förslag till beslut 
Yvonne Kindström (SD) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen och kommunens 
valda revisorer på kommunens behov av informationssäkerhetsarbete. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om Yvonne 
Kindströms (SD) förslag till beslut kan antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
Kommunens valda revisorer, per e-post till kommunrevision@mark.se 
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§ 84 Dnr. 2021-133 och 2021-142 

Svar avseende remisser gällande översyn av reglementen 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden godkänner förslag till reglemente för äldreomsorgs-
nämnden i sin helhet, med ändringen att på sida 2, under rubriken Utskott, § 
4, ska antalet ledamöter och ersättare ändras från 3 till 5, enligt följande: 
”Om ett arbetsutskott inrättas består det av 5 ledamöter och 5 ersättare”. 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens svar på remiss gällande 
översyn av det kommungemensamma reglementet för nämnderna som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen.  
 
Äldreomsorgsnämnden avstår ifrån att svara på övriga remisser gällande 
översyn av reglementen. 

Ärendet 
Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en 
översyn skedde 2012. Reglementet för äldreomsorgsnämnden tillkom 2015 
när nämnden bildades. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en 
samlad översyn av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till 
justeringar har tagits fram på kommunledningen i samråd med 
socialförvaltningen. Remisser för alla nämnders reglementen samt det 
kommungemensamma reglementet för nämnderna sker nu till kommunens 
nämnder för att inhämta synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente i 
kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 september 2021, § 63, där 
arbetsutskottet lämnar utan förslag rörande reglemente för äldreomsorgs-
nämnden och översyn av det kommungemensamma reglementet för 
nämnderna till äldreomsorgsnämnden. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 17 september 
2021, där det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner förslag till 
reglemente för äldreomsorgsnämnden. Äldreomsorgsnämnden antar 
socialförvaltningens svar på remiss gällande översyn av det kommun-
gemensamma reglementet för nämnderna som sitt eget och översänder det 
till kommunstyrelsen. Äldreomsorgsnämnden avstår ifrån att svara på övriga 
remisser gällande översyn av reglementen. 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna föredrar ärendet. 

Ledamöters förslag till beslut 
Laila Neck (S), med instämmande av Martin Arnell (KD), Yvonne Kindström 
(SD) och Ylva Höglund (M), föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner förslag till reglemente för 
äldreomsorgsnämnden i sin helhet, med ändringen att på sida 2, under  
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forts. § 84 
 
rubriken Utskott, § 4, ska antalet ledamöter och ersättare ändras från 3 till 5, 
enligt följande: ”Om ett arbetsutskott inrättas består det av 5 ledamöter och 
5 ersättare”. 
 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens svar på remiss gällande 
översyn av det kommungemensamma reglementet för nämnderna som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen.  
 
Äldreomsorgsnämnden avstår ifrån att svara på övriga remisser gällande 
översyn av reglementen. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om Laila Necks 
(S) förslag, med instämmande av Martin Arnell (KD), Yvonne Kindström (SD) 
och Ylva Höglund (M), samt hennes eget förslag kan antas och finner att så 
sker. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
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§ 85 Dnr. 2021-147 

Ändring av tidpunkt för justering av avgifter inom 
äldreomsorgen  
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att ändra tidpunkten för den årliga taxa- och 
avgiftsjusteringen från nuvarande januari månad till att gälla från mars till 
mars efterföljande år.  

Ärendet 
Vid byte av verksamhetssystem under 2021 inom äldreomsorgen uppmärk-
sammades att nya avgifter kan läggas i systemet först efter det att brukarnas 
nya inkomstuppgifter är tillgängliga. Det innebär att verksamheten måste 
invänta till att inkomstuppgifter (exempelvis de nya årliga pensions-
uppgifterna) är tillgängliga inför årligt avgiftsbeslut.  
 
I början av 2021 beslutade kommunen om förskjutning av tidpunkt för beslut 
om nya avgifter till brukarna. Äldreomsorgen ser att det finns ett behov av 
permanenta ändringen av avgiftsperioder från nuvarande kalenderår till mars 
till mars.  

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 september 2021, § 64, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden beslutar att ändra tidpunkten för den 
årliga taxa- och avgiftsjusteringen från nuvarande januari månad till att gälla 
från mars till mars efterföljande år. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 9 september 2021. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att ändra tidpunkten för den årliga taxa- och 
avgiftsjusteringen från nuvarande januari månad till att gälla från mars till 
mars efterföljande år.  
 
Förslaget antas. 
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§ 86 Dnr. 2021-12 

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per 
september  
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi 
och följetal per september 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.  
 
September månad har i hög grad präglats av hög frånvaro av personal både 
för sjukdom och vård av barn. Förkylningar har stått för huvuddelen av 
frånvaron. 
 
Covidanställningarna upphörde den 31 augusti och de flesta av de 
medarbetarna som berörs har erbjudits annan anställning inom 
äldreomsorgen.  
 
Trots att Sverige öppnar upp alltmer och släpper på restriktioner så arbetar 
verksamheten fortsatt med de restriktioner och rekommendationer som gäller 
för vård och omsorg. 
 
Hälso- och sjukvården förbereder sig för att vaccinera för dels den vanliga 
säsongsinfluensan för de som är inskrivna i hemsjukvården, dels den tredje 
dosen av Covid-vaccinet som nu rekommenderas för riskgrupperna som ingår 
i verksamheten. 
 
Ekonomi 
 
Redovisning för perioden januari - september mnkr 
Budget     390,3 
Ekonomiskt utfall   396,8 
Avvikelse mot budget   - 6,5 
 
Äldreomsorgsnämnden redovisar till och med september månad en 
nettokostnad om 396,8 mnkr och ett underskott mot budget om 6,5 mnkr. 
Jämfört med samma period föregående år har nettokostnaderna ökat med 2,9 
mnkr (0,7 procent).  
 
Äldreomsorgsnämnden har under perioden haft merkostnader kopplat till 
covid-19 om 20,3 mnkr. Ersättning för sjuklönekostnader redovisas till 
4,1 mnkr och ersättning för merkostnader kopplat till covid-19 uppgår till 
9,8 mnkr. Kostnader för stärkt bemanning uppgår till 26,0 mnkr för perioden. 
Extra inköp av skyddsutrustning och övriga kostnader som extra städ och 
lagerhållning av skyddsutrustning redovisas till 8,2 mnkr.  
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Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 4 oktober 2021, 
där det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner verksamhetsuppföljning 
utifrån ekonomi och följetal per september 2021. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscheferna Erika Agnarsson och Elisabeth Kroon samt ekonom Tor 
Ellnefors föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi 
och följetal per september 2021. 
 
Förslaget antas. 
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§ 87 Dnr. 2021-10 

Redovisning av domar och beslut   
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och  
beslut för perioden 2021-07-16 - 2021-09-20, 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 30 september 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-07-16 –  
2021-09-20 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 88   

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. 2021-43 – Klagomål gällande färdtjänst. Klagomålet har kommit 

Västtrafik tillhanda. 
 

- Dnr. 2021-150 – Klagomål inkommer den 2 september 2021 från anhöriga 
till brukare på boende. Brukaren har enligt klagomålet inte förmåga att 
larma och har lämnats ensam på toaletten, utan att personal hör när 
brukaren ropar. Klaganden uppger att det är oordning bland brukarens 
kläder och att porslin försvinner från lägenheten. Klaganden uppger även 
att det upplevs saknas generell respekt och insikt om att boendet i första 
hand ska vara ett hem för de som bor där. 
 

- Dnr. 2021-154 – Verksamhetschef redogör för kontakt den 9 september 
2021 med anhörig till brukare på boende. Anhörig berättar att denne har 
haft ett otrevligt telefonsamtal med enhetschef och att förtroendet för 
enhetschefen inte längre finns. 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89   

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) 
2021-09-01 – 2021-09-30 – 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 bostadsanpassnings-
bidrag 
2021-08-01 – 2021-09-30 
 
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst 
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
- 
 
Attesträtter 
- 
 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2021-09-27 

Anställningsbeslut och ledigheter längre än sex månader 
- 
 
Avgiftsbeslut 
2021-09-01 – 2021-09-30 
 
Beslut om jämkning av dubbelt boende 
2021-09-01 – 2021-09-30 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 89 

Avtal 
Dnr. 2021-158 – Avtal avseende uppdragsutbildning om avancerad sjukvård 
och palliativ vård, Högskolan i Halmstad.  
 
Dnr. 2021-163 – Avtal avseende bemanning av chefskonsult, Personal 
expressen. 
 
Avskrivningar av fordran 
- 

Övrigt 
Dnr. 2021-144 – Skriftlig varning. 
 
Dnr. 2021-159 – Anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria). 

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 90   

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

Meddelanden 
Varbergs kommun 
Beslut gällande bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun.  

Kurser och konferenser 
Anhörigas riksförbund 
Digital föreläsning – Anhörigriksdagen. Webbsänds den 9 och 10  
september 2021. 

Västra Götalandsregionen 
Digitalt seminarium – Bryt ensamheten. Webbsänds den 16 november 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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§ 91   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 92   

Fråga om statusuppdatering av nya boendeplatser 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Laila Neck (S), hänvisar till äldreomsorgsnämndens beslut den 10 maj 2021, 
§ 43, och begär en statusuppdatering gällande byggnationen av nya 
boendeplatser på Björkeberga och Kinnaborg samt kostnaderna för Örby 
Lugnet och Stomsåker i Hyssna för planering av nya boendeplatser i 
äldreomsorgen.  
 
Verksamhetschef Erika Agnarsson och förvaltningschef Talieh Ashjari 
informerar att man avvaktar svar från Marks Bostad via Teknik- och 
serviceförvaltningen angående utredning av Lugnet.  

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