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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-11-15 

Tid   Klockan 13.15 – 15.30 

Paus  Klockan 14.40 – 15.00 

Plats 
 

 Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal 

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 KD Martin Arnell, vice ordförande 

 S Ulla Lätt 

 S Laila Neck 

 S Bengt Johansson 

 C Bengt Axbrink 

 C Mona Stenström, tjänstgörande ersättare för Rolf Hallberg (L) 

 M Ylva Höglund 

 KD Ruth-Marie Engström, tjänstgörande ersättare för Rolf Skarin (M) 

 SD Yvonne Kindström 

 V Madeléne Jensen 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

S Ola Siljeholm 
S Ritva Eklund 
C Karl-Åke Axelsson 
SD Siv Scarborough 
SD Sara Lindwall 

 Tjänstepersoner 
 Hans Borg Administrativ chef  
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Marja Bengtsson Myndighetschef §§ 93-95 
 Erika Agnarsson Verksamhetschef §§ 93-94,  

96-110 
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 93-94,  

96-110 
 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare §§ 93-94,  

96-110 
 Maria Olsson Planeringsledare §§ 93-94,  

96-110 
 Tor Ellnefors Ekonom §§ 93-94,  

96-110 
 Måns Åberg Utredare §§ 100-101 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 15 november 2021, klockan 15.45 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 93-110 

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 
2021-11-15, §§ 93-110 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-11-15 Datum för anslags 

nedtagande 2021-12-07 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 93  

Anmälan och prövning om jäv § 94  

Återbetalning av beviljad anpassning enligt lagen om bostads-
anpassningsbidrag 

§ 95  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

§ 96  

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin 

§ 97  

Information från förvaltningen § 98  

Svar på remiss från teknik- och servicenämnden av måltidsprogram 
för Marks kommun 

§ 99  

Svar på remiss avseende regional överenskommelse om hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet i Västra Götaland 

§ 100  

Information om framtida äldreboende i Kinna § 101  

Tidplan för sammanträden 2022 § 102  

Oktoberrapport 2021 § 103  

Redovisning av domar och beslut § 104  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 105  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut § 106  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 107  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 108  

Information om ordförandebeslut § 109  

Uppdrag om utredning rörande minskat antal besökande till 
respektive vårdtagare och minutschema 

§ 110  
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§ 93   

Förändring av ärendelistan 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Information om framtida äldreboende i Kinna, tillförs ärendelistan. 
 
Övrigt ärende från Laila Neck (S): Uppdrag om utredning rörande minskat 
antal besökande till respektive vårdtagare och minutschema, tillförs 
ärendelistan. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår att äldreomsorgsnämnden fastställer 
ärendelistan med följande ändring: 
 
Information om framtida äldreboende i Kinna, tillförs ärendelistan. 
 
Övrigt ärende från Laila Neck (S): Uppdrag om utredning rörande minskat 
antal besökande till respektive vårdtagare och minutschema, tillförs 
ärendelistan. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om ändring av  
ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
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§ 94   

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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§ 95  

Återbetalning av beviljad anpassning enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 96   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 
av nya granskare 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 11 oktober 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Ulla Lätt (S) och Ylva Höglund (M), till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 
Bengt Johansson (S) och Yvonne Kindström (SD) har granskat följande beslut 
anmälda vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 11 oktober 2021: 
 
- Ett beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av vård- 

och omsorgsboende.  
 

- 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 

hemtjänst och trygghetslarm.  
 
- Två beslut om bostadsanpassningsbidrag. 

Dagens sammanträde 
Bengt Johansson (S) och Yvonne Kindström (SD) framför att besluten är 
motiverade och väl dokumenterade. 

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 8 november 2021. 

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

Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 11 oktober 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Ulla-Lätt (S) och Ylva Höglund (M), till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 97 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: 
 
- Rapportering till Socialstyrelsen fortsätter varje vecka om lägesbild samt 

antal misstänkta och bekräftade fall av Covid-19 i verksamheterna. 
Rapportering av lägesbild till länsstyrelsen sker genom kommunledningen 
jämna veckor. Socialförvaltningen rapporterar fortsatt om måttlig 
påverkan eftersom det är hög ansträngningsgrad ute i verksamheterna 
och personalfrånvaro. Personalfrånvaron rapporteras dagligen inom 
äldreomsorg och funktionshinder och ligger i medeltal på 11% sedan 
början av oktober. 

 
- Vaccination av brukare med tredje dos påbörjades i liten skala på några 

vård- och omsorgsboende under vecka 42 för att sedan fortsätta på övriga 
vård- och omsorgsboenden och fyra boenden i funktionshinder med äldre 
brukare. Därefter vaccineras brukare inskrivna i hemsjukvård med 
hemtjänst.  
 

- Erbjudande om vaccination med tredje dos för medarbetare inom vård- 
och omsorg planeras i samverkan med vårdcentralerna och kan komma 
att samordnas med erbjudande av vaccination för säsongsinfluensa, 
eventuellt med start under vecka 49. 
 

- Förvaltningen följer och informerar om gällande rutiner för skydds-
utrustning. Vårdhygien meddelar att det kan komma lättnader i source 
control som innebär att det räcker med munskydd i vårdnära arbete (inom 
2 meter) och att skyddsglasögon och visir inte längre krävs. Egentest av 
medarbetare med symptom inom vård- och omsorg fortsätter tills vidare.   

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 8 november 2021.  
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forts. § 97 

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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§ 98  

Information från förvaltningen 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Erika Agnarsson informerar och svarar på frågor om:  
 

- Den fortsatta höga sjukfrånvaron bland medarbetare med anledning av 
vård av barn, influensa, magsjuka och förkylningar. Vilket medför att 
det är ansträngt på vissa enheter. 

 
- Den höga vårdtyngden. Det finns en brist av platser med anledning av 

det stora behovet av korttidsvård. 
 

- Arbetet med att ta fram en risk- och konsekvensanalys och 
överläggning med fackliga parter avseende en omorganisation inom 
natt- och dagvården. Vilket syftar till att skapa nya ansvars-
fördelningar bland chefer för att skapa en bättre arbetsmiljö. 

 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar om:  
 

- Rekryteringen av medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), samt 
svårigheterna med att rekrytera sjuksköterskor till verksamheten.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 99 Dnr. 2021-151 

Svar på remiss från teknik- och servicenämnden av 
måltidsprogram för Marks kommun  
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande och 
översänder det som sitt eget till Teknik- och servicenämnden. 

Ärendet 
Kostverksamheten har under 2021 arbetat med att ta fram ett styrdokument 
för måltiderna i de olika verksamheterna i Marks kommun. Arbetet har utförts 
förvaltningsövergripande genom en arbetsgrupp med representanter från 
olika förvaltningar. Arbetet har resulterat i ett utkast till måltidsprogram. 
Teknik- och servicenämndens utskott beslutade den 2 september 2021, § 77, 
att skicka Måltidsprogram för Marks kommun på remiss till nämnden. 
Nämndens yttrande lämnas senast den 30 november  

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 november 2021, § 72, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på 
yttrande och översänder det som sitt eget till teknik- och servicenämnden, 
med ändringen i yttrandet att följande text läggs till som ett eget textstycke: 
”I vår verksamhet har vi flertal personer som får sin hela del av dagens 
matinnehåll från måltidsprogrammet, därför är kvalitén och näringsinnehåll 
viktig.” 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 2 november 2021, med 
bilagor. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande och 
översänder det som sitt eget till Teknik- och servicenämnden. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden 
Per e-post till: tsn@mark.se, dnr. TSN 2020-417 
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§ 100 Dnr. 2021-157 

Svar på remiss avseende regional överenskommelse om 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet i Västra 
Götaland  
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande och 
översänder det som sitt eget till kommunstyrelsen.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har skickat ”Regional 
överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
inom Västra Götaland” för beslut till medlemskommunerna.  
 
Då överenskommelsen berör flera nämnders verksamheter skickas den ut på 
remiss med möjlighet att inkomma med synpunkter. Svaret ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 16 november 2021. Kommunstyrelsens 
kommer att fatta slutligt beslut.  
 
Boråsregionen vill ha svar senast den 17 december 2021.  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, där det föreslås att 
äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande och 
översänder det som sitt eget till kommunstyrelsen. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning den 1 november 2021, § 73. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande och 
översänder det som sitt eget till kommunstyrelsen.  

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Per e-post till: ks@mark.se, dnr. KS 2021-539 
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§ 101  

Information om framtida äldreboende i Kinna 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Didrik Holm från Urban Properties tillsammans med sin kollega Dorotea 
Stellmarch från Altura informerar om deras projekt samt vision om att 
utveckla gamla stadshotellet i Kinna till ett äldreboende, och arbetet med att 
skapa de bästa äldreboenden som kan erbjudas.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 102 Dnr. 2021-164 

Tidplan för sammanträden 2022 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Sammanträdestider för år 2022 för äldreomsorgsnämnden och nämndens 
utskott fastställs. 

Ärendet 
Äldreomsorgsnämnden ska för varje verksamhetsår fatta beslut om samman-
trädestider för nämnden och dess utskott. Äldreomsorgsnämnden har att ta 
ställning till sammanträdestider för år 2022. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 november 2021, § 74, där det 
föreslås att sammanträdestider för år 2022 för äldreomsorgsnämnden och 
nämndens utskott fastställs. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 19 oktober 
2021. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Sammanträdestider för år 2022 för äldreomsorgsnämnden och nämndens 
utskott fastställs. 
 
Förslaget antas. 
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§ 103 Dnr. 2021-12 

Oktoberrapport 2021 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden godkänner oktoberrapport 2021 äldreomsorgs-
nämnden, och översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar verksamhetsuppföljning per oktober. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Oktoberrapporten skall vara en kort och koncis uppföljning av nämndens 
prognos för verksamhet och ekonomi. Oktoberrapporten fokuserar på 
förändringar jämfört med det som nämnden redovisat i delårsrapporten. 
 
Det har inte skett några stora förändringar sedan delårsrapporten gällande  
verksamhet. Grunduppdraget bedöms fortsatt uppfyllas ”I hög grad” för 2021.  
Verksamheten har haft en hög personalfrånvaro på grund av sjukdom och 
vård av barn.  
 
Det har varit fortsatt fokus på riktlinjer och rutiner med anledning av covid-
19. Nu ges den tredje dosen av covid-vaccinet utöver den vanliga 
säsongsinfluensan till de som är inskrivna i hemsjukvården vilket leder till en 
hög belastning i verksamheten.  
 
Två nya tjänster har inrättats under hösten; specialistundersköterska och  
omsorgsbiträde. 
 
I årets oktoberrapport följer kommunledningen upp åtgärder inom 
Deklarationen för en stark demokrati. Förvaltningen har gjort ett förslag på 
skrivning.  
 
Ekonomi 
Äldreomsorgsnämndens nettokostnader för perioden januari till och med 
oktober uppgick till 439,1 mnkr, varav 19,8 mnkr för merkostnader kopplat 
till covid-19. Avvikelsen mot budget visar på ett underskott 7,5 mnkr. 
Äldreomsorgsnämndens helårsprognos per oktober år 2021 är ett underskott 
jämfört med budget om 10,0 mnkr, att jämföra med delårets 13,5 mnkr i 
underskott. Merkostnader för covid-19 prognostiseras till 21,0 mnkr. Den 
främsta skillnaden jämfört med delårsprognosen är lägre kostnader för 
ledning, central administration och nämnd om 2,7 mnkr. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 8 november 2021, 
där det föreslås att nämnden godkänner oktoberrapport 2021 
äldreomsorgsnämnden och översänder den till kommunstyrelsen. Nämnden 
antecknar verksamhetsuppföljning per oktober äldreomsorgsnämnden. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning den 1 november 2021, § 75. 
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forts. § 103 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner oktoberrapport 2021 äldreomsorgs-
nämnden, och översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar verksamhetsuppföljning per oktober. 
 
Förslagen antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Per e-post till: ks@mark.se 
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§ 104 Dnr. 2021-10 

Redovisning av domar och beslut   
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och  
beslut för perioden 2021-09-21 - 2021-10-31, 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 4 november 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-09-21 - 2021-
10-31 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
 

   



Sida 18(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-11-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105   

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. 2021-156 – Klagomål inkommer den 21 september 2021 via 
synpunktstelefonen. Klagande har hemtjänstinsatser och framför klagomål 
på att hemtjänstpersonal har ett opassande bemötande. Personalen  
berättar hur mycket de har att göra, vilket gör att klagande mår dåligt och 
känner sig som till stort besvär. 
 

- Dnr. 2021-169 – Klagomål inkommer den 19 oktober 2021 från anhörig till 
boende på vård- och omsorgsboende. Klagomålet handlar om att 
dörrklockan på boendet var sönder och anhörig fick därför stå länge vid  
dörren och vänta. 

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.   
 

   



Sida 19(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-11-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 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 2021-07-01 – 2021-
09-30, 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 2021-07-01 – 2021-09-30.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om 
redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om bistånd enigt 
socialtjänstlagen för perioden 2021-07-01 – 2021-09-30 kan antecknas till 
protokollet, och finner att så sker.   
 

   



Sida 20(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-11-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107   

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) 
2021-10-01 – 2021-10-31 – 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 
2021-10-01 – 2021-10-31 
 
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst 
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
2021-10-01 – 2021-10-31 
 
Attesträtter 
- 
 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2021-11-01 

Anställningsbeslut och ledigheter längre än sex månader 
2021-10-01 – 2021-10-31 
 
Avgiftsbeslut 
2021-10-01 – 2021-10-31 
 
Beslut om jämkning av dubbelt boende 
2021-10-01 – 2021-10-31   



Sida 21(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-11-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 107 

Avtal 
Dnr. 2021-181 – Personlarm, Securitas.  
 
Dnr. 2017-68 – Tillägg till internhyresavtal avseende Skene Lasarett, Teknik- 
och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2021-180 – Avtal om bemanning, Bonliva. 
 
Avskrivningar av fordran 
- 

Övrigt 
Dnr. 2021-59 – Avstå att yttra sig gällande granskning av detaljplan för 
Assberg 3:21, Skene. 

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

   



Sida 22(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-11-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108   

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

Meddelanden 
Kommunfullmäktige 
§ 131, Sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2022  
§ 134, Revidering av policy för inköp och upphandling 
§ 158, Delårsrapport 2021 för Marks kommun 
 
Kommunstyrelsen 
§ 143, Revidering av riktlinje för inköp och upphandling 
§ 145, Översyn av riktlinjer för kommunens kravverksamhet 
§ 156, Delårsrapport 2021 för Marks kommun 
§ 164, Antagande av målbild för Kinna centrum 2030 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 242, Uppföljning av internkontrollarbete 
 
Mediapoolen 
Information om nyheter på mediapoolens hemsida 
 
Brottsförebyggande rådet 
Rapport - Politikernas trygghetsundersökning 2021 

Kurser och konferenser 
Det föreligger inga inbjudningar om kurser och konferenser. 

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

   



Sida 23(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-11-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
 

 
 

  

 



Sida 24(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2021-11-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110   

Uppdrag om utredning rörande minskat antal besökande 
till respektive vårdtagare och minutschema 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden uppdrar förvaltningschefen att utreda hur 
äldreomsorgen kan minska antalet besökande till respektive vårdtagare och 
slopa minutschema. 
 
En rapportering ska ske till äldromsorgsnämndens sammanträde den 28 mars 
2022, med en slutredovisning den 12 september 2022.  

Ledamöters förslag till beslut 
Laila Neck (S) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden uppdrar förvaltningschefen att utreda hur 
äldreomsorgen kan minska antalet besökande till respektive vårdtagare och 
slopa minutschema. 
 
En rapportering ska ske till äldromsorgsnämndens sammanträde den 28 mars 
2022, med en slutredovisning den 12 september 2022.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar om äldreomsorgsnämnden antar och 
beslutar enligt Laila Necks (S) förslag, och finner att så sker.   
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