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Plats 
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 C Bengt Axbrink 

 SD Sara Lindwall, tjänstgör för Rolf Hallberg (L) 

 M Ylva Höglund 

 M Rolf Skarin 

 SD Yvonne Kindström 

 V Madeléne Jensen 

Övriga deltagare   Tjänstpersoner 

 Hans Borg Administrativ chef  
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Erika Agnarsson Verksamhetschef  
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 111-122 
 Måns Åberg Utredare §§ 111-116 
 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare §§ 115-122 
 Tor Ellnefors Ekonom §§ 116-123 
 Magnus Svensson Utredare § 120 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 20 december 2021, klockan 17.15 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 111-129 

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 
2021-12-20, §§ 111-129 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-12-20 Datum för anslags 

nedtagande 2022-01-11 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 111  

Anmälan och prövning om jäv § 112  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

§ 113  

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin 

§ 114  

Information från förvaltningen § 115  

Lägesbild avseende planering av nya boendeplatser inom 
äldreomsorgen 

§ 116  

Svar på remiss gällande förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser 

§ 117  

Svar på remiss gällande Färdplan – länsgemensam strategi för god 
och nära vård 

§ 118  

Val av dataskyddsombud § 119   

Förändring av delegationsordning § 120  

Riskanalys 2022 § 121  

Nämndplan 2022-2023 § 122  

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per 
november 2021 

§ 123  

Redovisning av domar och beslut § 124  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 125  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 126  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 127  

Information om ordförandebeslut § 128  

Övrig fråga från Laila Neck (S) om utvecklingsdag för 
äldreomsorgsnämnden 

§ 129  
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§ 111   

Förändring av ärendelistan 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Övrig fråga från Laila Neck (S) om utvecklingsdag för äldreomsorgsnämnden, 
tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår att äldreomsorgsnämnden fastställer 
ärendelistan med följande ändring: 
 
Övrig fråga från Laila Neck (S) om utvecklingsdag för äldreomsorgsnämnden, 
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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§ 112   

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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§ 113   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 
av nya granskare 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 15 november 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Laila Neck (S) och Rolf Skarin (M), till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 
Ulla Lätt (S) och Ylva Höglund (M) har granskat följande beslut anmälda vid 
äldreomsorgsnämndens sammanträde den 15 november 2021: 
 
- 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 

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

trygghetslarm och matdistribution.  
 
- Två beslut om bostadsanpassningsbidrag. 

Dagens sammanträde 
Ulla Lätt (S) och Ylva Höglund (M) framför att besluten är motiverade och väl 
dokumenterade. 

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 6 december 2021. 

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

Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 15 november 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Laila Neck (S) och Rolf Skarin (M), till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 114 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.  

 
- Vaccination av brukare med tredje dos har erbjudits och genomförts på 

samtliga vård- och omsorgsboende, fyra boenden i funktionshinder med 
äldre brukare och för brukare inskrivna i hemsjukvård med hemtjänst. 
Erbjudande om vaccination med tredje dos för medarbetare inom vård- 
och omsorg har genomförts under vecka 48 i samverkan med extern 
vaccinatör som upphandlats av koncernkontoret inom Västra 
Götalandsregionen. 
 

- Förvaltningen följer och informerar om gällande rutiner för skydds-
utrustning. Vårdhygien har under vecka 48 skärpt rekommendationerna 
som innebär att munskydd används kontinuerligt av all personal i vård- 
och omsorgslokaler och hemtjänstlokaler. 
 

- I socialförvaltningen arbetar de allra flesta medarbetarna på plats och det 
är därför viktigt att fokusera på att hålla avstånd på arbetsplatsen, 
använda lokaler vid möten så att det går att hålla avstånd, undvika större 
samlingar och använda digitala möten i stället för fysiska då det är 
möjligt. Och naturligtvis stanna hemma vid symtom och följa 
folkhälsomyndighetens övriga riktlinjer.  
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forts. § 114 
 

- Medarbetare inom vård- och omsorg som bär glasögon har fått rätt till 
ersättning för inköp av linser, med anledning av svårigheter att 
kombinera glasögon och skyddsutrustning som visir. Förvaltnings-
ledningen har beslutat att förlängs rätten till ersättning för kostnader för 
linser till och med 31 mars 2022. 

 
- Förvaltningsledningen beslutar att fortsatt erbjuda egentest för 

medarbetare inom vård- och omsorg som har symtom och fortsätter med 
arbetssättet fram till 31 mars under förutsättning att möjlighet ges via 
Västra Götalandsregionen som tidigare. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 13 december 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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§ 115  

Information från förvaltningen 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar och svarar på frågor om: 
 

- Rekrytering av en till verksamhetschef. Detta för att bemöta behovet 
inom hälso- och sjukvården och utifrån ett kvalitetsperspektiv i 
arbetet. Idag ansvarar en verksamhetschef för verksamheterna inom 
funktionsstöd samt hälso- och sjukvård. 

 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar och svarar på frågor om:  
 

- Den höga arbetsbelastningen ute i verksamheterna och svårigheterna 
med att nyrekrytera. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 116  

Lägesbild avseende planering av nya boendeplatser inom 
äldreomsorgen 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Erika Agnarsson och utredare Måns Åberg redogör med en 
lägesbild avseende planering av boendeplatser inom äldreomsorgen, samt 
svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 117 Dnr. 2021-172 

Svar på remiss gällande förslag till Hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antar framtaget förslag till remissvar och synpunkter 
och översänder det till kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 
Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalands-
regionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har 
Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. 
Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras 
i överenskommelse, också reviderats. Genomgående i denna revidering har 
förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på personcentrerat förhållnings-
sätt.  
 
Ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och styrelser 
efterfrågas med uppmaningen att använda framtagen arbetsmall för att samla 
in och sammanställa sitt remissvar. Marks kommun kan lämna synpunkter 
senast den 31 december 2021 via webbformulär. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2021, § 86, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden antar framtaget förslag till remissvar och 
synpunkter och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 25 november 
2021. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar framtaget förslag till remissvar och synpunkter 
och översänder det till kommunstyrelsen.  

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Per e-post till: ks@mark.se 
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§ 118 Dnr. 2021-172 

Svar på remiss gällande Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antar framtaget förslag till remissvar och synpunkter 
och översänder det till kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till 
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen 
innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. 
Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 
utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver 
öka fram till 2030.  
 
Ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och styrelser 
efterfrågas med uppmaningen att använda framtagen arbetsmall för att samla 
in och sammanställa sitt remissvar. Marks kommun kan lämna synpunkter 
senast den 31 december 2021 via webbformulär. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2021, § 87, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden antar framtaget förslag till remissvar och 
synpunkter och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 25 november 
2021. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar framtaget förslag till remissvar och synpunkter 
och översänder det till kommunstyrelsen.  
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Per e-post till: ks@mark.se 
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§ 119 Dnr. 2021-189 

Val av dataskyddsombud 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsombud från 
den 1 januari 2022.  
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunen ansluter sig till den 
samverkan om dataskyddsombud som finns hos Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, med start den 1 januari 2022. 

Ärendet 
Varje personuppgiftsansvarig ska enligt EU:s dataskyddsförordning ha ett 
dataskyddsombud. Sedan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 har Marks 
kommun haft fyra utsedda dataskyddsombud. Kontinuitet i arbetet av 
dataskyddsfrågor är av stor vikt för att kunna upprätthålla kvalitén i arbete. 
Det har därför utretts om dataskyddsombud ska anlitas externt eller fortsatt 
ske internt i kommunen, vilket har resulterat i att kommunen bör ingå i 
Boråsregionens organisation av dataskyddsombud.  
 
Dataskyddsombud måste inte vara en fysisk person utan kan också vara en 
grupp eller en organisation, vilket uttryckligen anges av Integritetsskydds-
myndigheten som är tillsynsmyndighet vad gäller dataskydd. Inom gruppen 
eller organisationen ska ansvaret vara tydliggjort och en person ska 
rapporteras som kontaktperson till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 6 december 2021, där det 
föreslås att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till 
dataskyddsombud från den 1 januari 2022. Beslutet gäller under förutsättning 
av att kommunen ansluter sig till den samverkan om dataskyddsombud som 
finns hos Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, med start den 1 
januari 2022. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsombud från 
den 1 januari 2022.  
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunen ansluter sig till den 
samverkan om dataskyddsombud som finns hos Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, med start den 1 januari 2022. 
 
Förslagen antas. 
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§ 120 Dnr. 2021-81 

Förändring av delegationsordning 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antar förslag till förändring av delegationsordningen. 

Ärendet 
Genom delegationsordningen flyttar nämnden över beslutanderätten i vissa 
frågor till enskilda anställda, förtroendevalda eller utskott. Äldreomsorgs-
nämndens delegationsordning revideras normalt två gånger per år utifrån ny 
lagstiftning och behov. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2021, § 89, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden antar framtaget förslag till remissvar och 
synpunkter och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 29 november 
2021. 

Dagens sammanträde 
Utredare Magnus Svensson föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar förslag till förändring av delegationsordningen. 
 
Förslaget antas. 
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§ 121 Dnr. 2021-185 

Riskanalys 2022 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden godkänner riskanalys 2022. 

Ärendet 
Varje år måste nämnden fatta beslut om en internkontrollplan som biläggs  
nämndplanen. Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt  
verksamhetsområde och ska, utifrån en riskanalys, besluta om en plan för 
den internkontroll som ska utföras kommande år. Nämnden ska även vara 
delaktig i det riskarbete som mynnar ut i internkontrollplanen. 
 
Riskanalysen innehåller de risker förvaltningen ser är relevanta att arbeta 
med i verksamheterna. Det är utifrån denna som risker valts ut till 
internkontrollplanen. Riskanalysen innehåller därför även de risker som inte 
prioriterats till internkontrollplanen. De risker som förvaltningen föreslår 
”accepteras” i den samlade riskbilden hanteras därmed i verksamheterna på 
annat sätt än i internkontrollplanen.  
 
Socialförvaltningen och arbetsutskottet hade en dialog angående riskanalysen 
2022 på arbetsutskottets möte den 15 november 2021. Utifrån detta 
presenterar nu förvaltningen ett förslag till riskanalys 2022. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2021, § 90, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner riskanalys 2022. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 26 november 
2021. 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner riskanalys 2022. 
 
Förslaget antas. 
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§ 122 Dnr. 2021-149 

Nämndplan 2022-2023 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden godkänner nämndplan 2022 – 2023 och översänder 
den till kommunstyrelsen, med följande ändringar att: 
 

- Lägga till ett nämndmål; öka antalet tillsvidareanställda, med indikator 
antal tillsvidareanställda, samt lägga till under rubriken Nämndens 
mål: Nämndens mål är tillika nämndens prioriteringar. 

 
- Att under Nämndens mål: Långsiktigt minska antalet fall, Andel 

tillsvidareanställda som gått förflyttningsutbildning enligt 
utbildningsplan ska målvärdet för 2022 och 2023 ändras från 75 till 80. 

 
- Lägga till punkt 3.3 

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda 
förbättringsområden inom frivilligverksamheten för att kunna 
genomföra kvalitetshöjande åtgärder inom frivilligverksamheten riktat 
mot boende inom SÄBO eller inom hemtjänst. Inriktningen i 
kvalitetsarbetet ska vara att bryta ensamhet. 

 
- Efter rubriken anslagsbindningsnivå under punkt 5.1, sida 12, att lägga 

till punkt 5.2 med rubriken Nettokostnadsavvikelse med följande 
brödtext: Förvaltningen ska i samband med ekonomiska rapporter 
även redovisa äldreomsorgsnämndens nettokostnadsavvikelse 
uppdelat på kostnadsförslag samt analys kring 
nettokostnadsavvikelsen. 

 
Äldreomsorgsnämnden godkänner internkontrollplan 2022 och översänder 
den till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokumentet som anger  
kommunens inriktning och viktigaste prioriteringar. Utifrån fullmäktiges 
budget fastställer nämnden i nämndplanen inriktning och prioriteringar för sin 
verksamhet. Utifrån nämndplanen fastställer sedan förvaltningschefen en 
verksamhetsplan som beskriver hur de politiska målen ska verkställas. 
Agenda 2030 ska genomsyra planering och genomförande av grunduppdraget 
och utvecklingsarbetet.  
 
Nämndens grunduppdrag är enligt lydelsen i kommunfullmäktiges budget.  
Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag genom att ange 
vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt sitt  
grunduppdrag.  
 
Genom att i driftbudget fastställa fördelningen av kommunfullmäktiges 
budgetram per huvudverksamhet samt anslagsbindningsnivån, tydliggör 
nämnden vad tilldelade resurser ska användas till. Planerade investeringar  
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redovisas per huvudverksamhet och beskrivs utifrån vilken påverkan de 
kommer få för medborgare och verksamhet.  
 
Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde 
och ska utifrån riskanalys besluta om en plan för den internkontroll som ska 
utföras. Riskanalysen har tagits fram mellan socialförvaltningen och 
arbetsutskott och beslutas i ett separat ärende.  
 
Ekonomi 
Äldreomsorgsnämndens budgetram för åren 2022 och 2023 fastställdes i  
kommunfullmäktige i november år 2021. Driftbudgeten för äldreomsorgs-
nämnden uppgår till en nettokostnad om 540,1 mnkr för år 2022 och 557,3 
mnkr för år 2023. Skillnaden mellan åren är en ökad ram med 26,1 mnkr för 
år 2022 och 17,2 mnkr för år 2023.  
 
Driftbudgeten är utformad i enlighet med kommunens anvisningar och i övrigt  
kända förändringar. I budgeten ingår en reserv om 5,0 mnkr. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2021, § 91, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner nämndplan 2022-2023 och 
översänder den till kommunstyrelsen. Äldreomsorgsnämnden godkänner 
internkontrollplan 2022 och översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 26 november 
2021. 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna och ekonom Tor Ellnefors föredrar 
ärendet och svarar på frågor. 
 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) ajournerar sammanträdet klockan 15.35. 
Efter ajourneringen återupptogs sammanträdet klockan 15.45. 

Ledamöters förslag till beslut 
Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner nämndplan 2022 – 2023 och översänder 
den till kommunstyrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner internkontrollplan 2022 och översänder 
den till kommunstyrelsen. 
 
Ulla Lätt (S), med instämmande av Laila Neck (S), Ylva Höglund (M), 
Madeléne Jensen (V) och Yvonne Kindström (SD), föreslår följande tillägg: 
 
Lägga till ett nämndmål; öka antalet tillsvidareanställda, med indikator antal 
tillsvidareanställda, samt lägga till under rubriken Nämndens mål: Nämndens 
mål är tillika nämndens prioriteringar. 
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Laila Neck (S), med instämmande av Yvonne Kindström (SD), Madeléne 
Jensen (V), föreslår följande tillägg: 
 
Att under Nämndens mål: Långsiktigt minska antalet fall, Andel 
tillsvidareanställda som gått förflyttningsutbildning enligt utbildningsplan ska 
målvärdet för 2022 och 2023 ändras från 75 till 80. 
 
Martin Arnell (KD), med instämmande av Ylva Höglund (M), Yvonne Kindström 
(SD), Ulla Lätt (S) och Laila Neck (S), föreslår följande tillägg: 
 
Lägga till punkt 3.3 
Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda förbättringsområden 
inom frivilligverksamheten för att kunna genomföra kvalitetshöjande åtgärder 
inom frivilligverksamheten riktat mot boende inom SÄBO eller inom 
hemtjänst. Inriktningen i kvalitetsarbetet ska vara att bryta ensamhet. 
 
Efter rubriken anslagsbindningsnivå under punkt 5.1, sida 12, att lägga till 
punkt 5.2 med rubriken Nettokostnadsavvikelse med följande brödtext: 
Förvaltningen ska i samband med ekonomiska rapporter även redovisa 
äldreomsorgsnämndens nettokostnadsavvikelse uppdelat på kostnadsförslag 
samt analys kring nettokostnadsavvikelsen. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1. 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om hennes 
eget förslag till beslut kan antas, och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 2. 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om Ulla Lätts 
(S), med instämmande av Laila Neck (S), Ylva Höglund (M), Madeléne Jensen 
(V) och Yvonne Kindström (SD), tillägg till beslut kan antas, och finner att så 
sker.  
 
Beslutsgång 3. 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om Laila Necks 
(S), med instämmande av Yvonne Kindström (SD), Madeléne Jensen (V), 
tillägg till beslut kan antas, och finner att så sker.  
 
Beslutsgång 4. 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om Martin 
Arnells (KD), med instämmande av Ylva Höglund (M), Yvonne Kindström 
(SD), Ulla Lätt (S) och Laila Neck (S), tillägg till beslut kan antas, och finner 
att så sker.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Per e-post till: ks@mark.se 
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§ 123 Dnr. 2021-12 

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per 
november 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi 
och följetal november 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.  
 
November månad har i hög grad påverkats av hög frånvaro av personalen 
både för sjukdom och vård av barn.  
 
Det långa internetavbrottet innebar att det inte fanns möjlighet att läsa 
journaler och annan information om brukare/patienter. 
 
Hälso- och sjukvården har fortsatt en hög arbetsbelastning och har genomfört  
vaccinering både för den vanliga säsongsinfluensan och den tredje dosen av 
covid-19. 
 
Arbetet är i övrigt fortsatt präglat av hanteringen av att minska smittspridning 
av Covid-19. 
 
Ekonomi 
Redovisning för perioden januari - november mnkr 
Budget     471,9 
Ekonomiskt utfall   481,8 
Avvikelse mot budget   - 9,9 
 
Äldreomsorgsnämnden redovisar till och med november månad en 
nettokostnad om 481,8 mnkr och ett underskott mot budget om 9,9 mnkr. 
Jämfört med samma period föregående år har nettokostnaderna minskat med 
1,8 mnkr (0,4 procent). 
 
Äldreomsorgsnämnden har under perioden haft merkostnader kopplat till 
covid-19 om 20,2 mnkr. Ersättning för sjuklönekostnader redovisas till 5,0 
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 9,0 mnkr. Nettokostnaderna 
kopplat till covid-19 uppgår till 20,2 mnkr. 
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Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 26 november 
2021, där det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner 
verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och följetal november 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 november 2021. 
 
Förslaget antas. 
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§ 124 Dnr. 2021-10 

Redovisning av domar och beslut   
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och  
beslut för perioden 2021-11-01 - 2021-11-30, 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 7 december 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-11-01 - 2021-
11-30 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 125   

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 inkommer den 3 december 2021 gällande 

färdtjänst. Klagomålet har kommit Västtrafik tillhanda. 
 

- Dnr. 2021-174 – Klagomål inkommer den 1 november 2021 från barn till 
sökanden av bostadsanpassningsbidrag. Klagomål framförs gällande 
upplevd ovilja från kommunen i att vara behjälplig i kontakten med 
utförare av bostadsanpassningsåtgärder. 
 

- Dnr. 2021-187 – Beröm inkommer den 23 november 2021 från anhörig 
gällande snabb insats och fantastiskt jobb för anhörigs förälder. Berömmet 
riktar sig till sjuksköterskor och hemtjänstpersonal. 

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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§ 126   

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) 
2021-11-01 – 2021-11-30 – 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 
2021-11-01 – 2021-11-30 
 
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst 
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
2021-11-01 – 2021-11-30 
 
Attesträtter 
- 
 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2021-12-06 

Anställningsbeslut och ledigheter längre än sex månader 
2021-11-01 – 2021-11-30 
 
Avgiftsbeslut 
2021-11-01 – 2021-11-30 
 
Beslut om jämkning av dubbelt boende 
2021-11-01 – 2021-11-30  
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Avtal 
- 
 
Avskrivningar av fordran 
- 

Övrigt 
Dnr. 2021-178 – Godkännande av upphandlingsdokument för upphandling av 
massagefåtöljer. 

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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§ 127   

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

Meddelanden 
Kommunfullmäktige 
§ 188 Utdebitering 2022  
§ 189 Taxor och avgifter 2022 
§ 190 Budget 2022-2023 med plan för 2024-2025 för Marks kommun 
 
Kommunstyrelsen 
§ 165 Svar på motion om att servera mer viltkött i kommunens verksamheter 

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.   
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§ 128   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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§ 129   

Övrig fråga från Laila Neck (S) om utvecklingsdag för 
äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden uppdrar förvaltningschefen att ha en utvecklingsdag 
under våren 2022 för äldreomsorgsnämndens ledamöter och ersättare. 

Ledamöters förslag till beslut 
Laila Neck (S), med instämmande av Yvonne Kindström (SD) och Sara 
Lindwall (SD), föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden uppdrar förvaltningschefen att ha en utvecklingsdag 
under våren 2022 för äldreomsorgsnämndens ledamöter och ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar om äldreomsorgsnämnden antar Laila 
Necks (S) förslag, med instämmande av Yvonne Kindström (SD) och Sara 
Lindwall (SD), och finner att så sker.   
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