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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Äldreomsorgsnämnden 

2022-02-21 

Tid   Klockan 13.15 – 15.25 

Paus  Klockan 14.50 – 14.55 

Plats 
 

 Öringen, Kinnaström, Kinna (ordförande och vice ordförande) 

Digitalt via Microsoft Teams (övriga) 

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 KD Martin Arnell, vice ordförande 

 S Ulla Lätt 

 S Laila Neck 

 S Ola Siljeholm, tjänstgör för Bengt Johansson (S) 

 C Bengt Axbrink 

 S Ritva Eklund, tjänstgör för Rolf Hallberg (L) 

 M Ylva Höglund 

 M Rolf Skarin, §§ 1-7 

 SD Sara Lindwall, tjänstgör för Rolf Skarin (M), §§ 8-14 

 SD Yvonne Kindström 

 V Madeléne Jensen 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

 C Karl-Åke Axelsson 

 SD Siv Scarborough 

 SD Sara Lindwall, §§ 1-7 

  Tjänstpersoner 

 Hans Borg Administrativ chef  

 Evelina Lövnord Nämndsekreterare  

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Erika Agnarsson Verksamhetschef  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  

 Lena-Marie Makkonen Personalföreträdare §§ 1-8 

 Tor Ellnefors Ekonom § 8 

 Annika Arvidsson Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

§ 8 

 Karina Carlsson Medicinskt ansvarig 

för rehabilitering 

§ 8 

 Maria Olsson Planeringsledare § 8 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 21 februari 2022, klockan 16.15 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 1-15 

Evelina Lövnord 

Ordförande 

Ulla-Maj Persson (C) 

Justerande 

Martin Arnell (KD) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Marks 

kommuns anslagstavla, hemsida: www.mark.se 

Instans 

Äldreomsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-02-21, §§ 1-15 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-02-21 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-03-15 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Evelina Lövnord 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 1  

Anmälan och prövning om jäv § 2  

Information om entledigande och fyllnadsval av ersättare § 3  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 

granskare 

§ 4  

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 

Covid-19 pandemin 

§ 5  

Information från förvaltningen § 6  

Information om förnyat medlemskap i FOU Sjuhärad § 7  

Årsrapport 2021 inklusive kvalitetsberättelse och patientsäkerhets-

berättelse 

§ 8  

Redovisning av domar och beslut § 9  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 10  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut § 11  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 12  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 13  

Information om ordförandebeslut § 14  

Övriga frågor § 15  
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§ 1   

Förändring av ärendelistan 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden fastställer ärendelistan med följande ändringar: 
 
Övriga frågor från Laila Neck (S) och Ylva Höglund (M) tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår att äldreomsorgsnämnden fastställer 
ärendelistan med följande ändring: 
 
Övriga frågor från Laila Neck (S) och Ylva Höglund (M), 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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§ 2   

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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§ 3   Dnr. 2019-1 

Information om entledigande och fyllnadsval av ersättare 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen. 

Ärendet 

Paul Holmberg (S) har i en skrivelse, den 14 november 2021, avsagt sitt 
uppdrag som ersättare i äldreomsorgsnämnden.  
 
Enligt 4 kap. 6 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2022, § 13, att entlediga Paul 
Holmberg (S) från uppdraget som ersättare i äldreomsorgsnämnden. Till ny 
ersättare utses Christian Boman (S).  

Ärendets behandling  

Se kommunfullmäktiges beslut den 27 januari 2022, § 13. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) informerar om kommunfullmäktiges beslut 
och hälsar Christian Boman (S) välkommen till äldreomsorgsnämnden.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 4   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 

av nya granskare 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 20 december 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Karl-Åke Axelsson (C) och Madeléne Jensen (V), 
till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 

Laila Neck (S) och Rolf Skarin (M) har granskat följande beslut anmälda vid 
äldreomsorgsnämndens sammanträde den 20 december 2021: 
 

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

 
- Ett beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.  

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

trygghetslarm och hemtjänst. 
 

- Två beslut enligt lag om färdtjänst. 

Dagens sammanträde 

Laila Neck (S) och Rolf Skarin (M) framför att besluten är motiverade och väl 

dokumenterade. 

Ärendets behandling 

Se kommentar till utförd granskning den 14 februari 2022. 

Beslutsgång 

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

Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 20 december 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Karl-Åke Axelsson (C) och Madeléne Jensen (V), 
till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 5 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 verksam-

heterna.  

 

- Rapportering av lägesbild till länsstyrelsen sker genom kommun-

ledningen jämna veckor. Socialförvaltningen rapporterar fortsatt om 

måttlig påverkan eftersom det är hög ansträngningsgrad ute i 

verksamheterna och personalfrånvaro. Under vecka fyra var det 

särskilt ansträngt och förvaltningen rapporterade om allvarlig 

påverkan. En intern lägesbild rapporteras till kommunledningskontoret 

varje vecka sedan den 20 januari 2022. 

 

- Personalfrånvaron rapporteras dagligen inom äldreomsorg och 

funktionshinder, och ligger i medeltal på 20% under de senaste 

veckorna. 

 

- Utifrån en ökande smittspridning i samhället och att verksamheterna 

märkt av omfattande smittspårningar gjordes bedömningen att 

äldreomsorgens växelvård och dagverksamhet, funktionsstöds daglig 

verksamhet och daglig sysselsättning samt öppna verksamheter inom 

individ- och familjeomsorg borde stängas tillfälligt. Förvaltningschef 

beslutade den 5 januari 2022 att stänga följande verksamheter 

tillfälligt från och med den 10 januari 2022 till och med den 23 januari 

2022: 
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forts. § 5 
 

• äldreomsorgens växelvård och dagverksamhet,  

• funktionsstöds daglig verksamhet och daglig sysselsättning 

• öppna verksamheter inom individ- och familjeomsorg  

 

- Den 17 januari beslutar förvaltningschef att förlänga stängningen av 

äldreomsorgens växelvård och dagverksamhet, funktionsstöds daglig 

verksamhet och daglig sysselsättning samt öppna verksamheter inom 

individ- och familjeomsorg till och med den 13 februari.  

 

- Förvaltningen inskaffar självtester (antigentester) för användning inom 

förvaltningen. Testet ska användas för den personal som kan undantas 

från familjekarantän, fullvaccinerade och de som nyligen har haft en 

smitta. Personal som det gäller ska testas dagligen under karantän-

perioden.  

 

- Under vecka fem beslutar förvaltningsledningen att återöppna de 

tillfälligt stängda verksamheterna från och med den 14 februari. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 20 januari 2022.  

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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§ 6  

Information från förvaltningen 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar och svarar på frågor om: 
 

- Kompetensförsörjningsplan och samordning av 
kompetensutvecklingsplaner, i samarbete med bemanningsenheten. 
 

- Kommande utmaningar när ”Nära Vård” kommer öka. 
 
Verksamhetschef Erika Agnarsson informerar och svarar på frågor om:  
 

- Historisk hög sjukfrånvaro inom verksamheterna. 

 

- Det finns platser på samtliga boenden.  

 

- Organisationsförändringen där enhetschefsansvaret gällande bland 

annat nattpatrullerna har ändrats. 

 

- Kulturutbud har erbjudits under pandemin. 

Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar och svarar på frågor om:  
 

- Ansträngd personalsituation. 
 

- Påbörjat arbetet med att planera bemanningen under kommande 
sommar. 
 

- Dos 4 av vaccin mot Covid-19 kommer nu att påbörjas. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 7  

Information om förnyat medlemskap i FOU Sjuhärad 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar och svarar på frågor om förnyat 
medlemskap i FOU Sjuhärad. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 8 Dnr. 2021-12 

Årsrapport 2021 inklusive kvalitetsberättelse och 

patientsäkerhetsberättelse  

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden godkänner årsrapport 2021 och översänder den till  
kommunstyrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner redovisningen av personalkontinuitet och  
mätning av nattfastan och anser därmed förvaltningschefens uppdrag som 
fullgjort.  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2021.  

Ärendet 

Nämndens årsrapport utgör underlag till Marks kommuns årsredovisning. 
Nämnden ska följa upp och analysera verksamhetens resultat samt rapportera 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. 
Det innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklings-
områden och händelser som ska rapporteras. Årsrapporten innehåller 
uppföljning av nämndens mål och strategier som fastställdes i nämndplan 
2021 - 2022, uppföljning av verksamhet, personal och ekonomi för året 2021. 

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 februari 2022, § 4, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner årsrapport 2021 och 
översänder den till kommunstyrelsen, att äldreomsorgsnämnden godkänner 
redovisningen av personalkontinuitet och mätning av nattfastan och anser 
därmed förvaltningschefens uppdrag som fullgjort, att äldreomsorgsnämnden 
godkänner Kvalitetsberättelse 2021, samt att äldreomsorgsnämnden 
godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2021. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 18 januari 
2022.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari, verksamhetscheferna Elisabeth Kroon, Erika 
Agnarsson, planeringsledare Maria Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Annika Arvidsson, samt ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet och svarar på 
frågor. Medicinskt ansvarig för rehabilitering Karina Carlsson, anställd från 1 
januari 2022 presenterar sig för nämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
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forts. § 8 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner årsrapport 2021 och översänder den till  
kommunstyrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner redovisningen av personalkontinuitet och  
mätning av nattfastan och anser därmed förvaltningschefens uppdrag som 
fullgjort.  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2021.  
 

Förslagen antas. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
Per e-post till: ks@mark.se 
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§ 9 Dnr. 2022-28 

Redovisning av domar och beslut   

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och  
beslut för perioden 2021-12-01 - 2022-01-31, 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 15 februari 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-12-01 - 2022-
01-31 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 10   

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. 2021-190 – Klagomål inkommer den 14 december 2021 från 

förvaltare till brukare. Enligt klaganden blev denne lovad att ansvarig 

biståndshandläggare skulle återkomma i en akut situation. Ingen återkom 

och klaganden fick enligt egen utsago själv ”säkra upp” i ärendet. 

 

- Dnr. 2022-17 – Klagomål inkommer den 20 januari 2022 från brukare 

med hemtjänstinsatser. Enligt klagomålet kom inte hemtjänsten i tid på 

planerat besök. Personalen är enligt klaganden oftare sena samt verkar 

vara stressade och trötta. 

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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§ 11 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 2021-10-01 – 2021-
12-31, 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 2021-10-01 – 2021-12-31.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om 
redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om bistånd enigt 
socialtjänstlagen för perioden 2021-10-01 – 2021-12-31 kan antecknas till 
protokollet, och finner att så sker.   
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§ 12   

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) 
2021-12-01 – 2022-01-31 – 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 
2021-12-01 – 2021-12-31 
 
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst 
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 

2021-12-01 – 2022-01-31 

 

Attesträtter 
- 
 

Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 

2022-02-07 

Anställningsbeslut och ledigheter längre än sex månader 

2021-12-01 – 2022-01-31 

 

Avgiftsbeslut 
2021-12-01 – 2022-01-31 
 
Beslut om jämkning av dubbelt boende 

2021-12-01 – 2022-01-31 
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forts. § 12 

Avtal 
Dnr. 2022-30 – Avtal för inköp av licens, uppdateringsservice och 
mjukvarusupport, Ensolution AB. 
 
Dnr. 2022-30 – Konsultavtal, Ensolution AB. 
 
Dnr. 2022-30 – Personuppgiftsbiträdesavtal, Ensolution AB. 
 
Dnr. 2022-26 – Avtal avseende diskdesinfektorer 2021, Autoklaver & 
Desinfektorer Medical i Göteborg. 
 
Dnr. 2022-180 – Avtal avseende bemanning, Bonliva. 
 
Dnr. 2022-14 – Inköp och hemleverans av dagligvaror till brukare, Coop Väst 
AB. 
 
Dnr. 2019-101 – Tilläggsavtal avseende Lifecare planning applikationsdrift, 
Tieto Sweden AB. 
 
Dnr. 2020-16 – Avtal avseende genomförande av uppdrag, Tväråsa i Borås 
AB. 
 
Dnr. 2022-10 – Avtal avseende massagefåtöljer, AU Mälardalen AB. 
 
Avskrivningar av fordran 

- 

Övrigt 
Dnr. 2022-8 – Godkännande av upphandlingsdokument för upphandling 
avseende skyddsrockar för cytostatika 2021. 
 
Dnr. 2022-8 – Tilldelningsbeslut av upphandling avseende skyddsrockar för 
cytostatika 2021. 
 
Dnr. 2021-192 – Tilldelningsbeslut av upphandling avseende diskdesinfektorer 
2021. 
 
Dnr. 2020-34 – Beslut om tillfällig stängning av verksamheter. 
 
Dnr. 2020-34 – Beslut om förlängd tillfällig stängning verksamheter till och 
med 13 februari 2022. 
 
Dnr. 2020-34 – Beslut om återöppning av tillfälligt stängda verksamheter från 
och med 14 februari 2022. 

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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§ 13   

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

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

Meddelanden 

Kommunfullmäktige  
§ 213/2021 Översyn av styrdokument Styrsystem i Marks kommun 
§ 214/2021 Översyn av kommungemensamt reglemente för  
nämnderna 
§ 215/2021 Översyn av reglemente för kommunstyrelsen 
§ 216/2021 Översyn av reglemente för krisledningsnämnden 
§ 221/2021 Översyn av reglemente för socialnämnden 
§ 224/2021, Översyn av reglemente för äldreomsorgsnämnden 
§ 13/2022 Entledigande och fyllnadsval av ersättare i  
äldreomsorgsnämnden (S) 
 
Kommunstyrelsen 
§ 216/2021 Oktoberrapport 2021 för Marks kommun 
§ 268/2021 Verksamhetsplan 2022 för gemensamt folkhälsoarbete 
§ 270/2021 Fördelning av arbetsuppgifter mellan kommundirektör och  
biträdande kommundirektör 
 
Kommunledningskontoret 
Delegationsbeslut att krisledningsnämnden ska träda i funktion 

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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§ 14   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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§ 15   

Övriga frågor från Laila Neck (S), Ylva Höglund (M) samt 

Ritva Eklund (S) 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Laila Neck (S) ställer frågor kring inriktning och utbildningsinstans vad avser 
specialistundersköterska, och får svar av verksamhetschef Erika Agnarsson. 
 
Ylva Höglund (M) har frågor kring vad som krävs för att få en plats på ett av 
kommunens äldreboenden, bland annat om antal besök av hemtjänst kan 
vara avgörande. Verksamhetschef Erika Agnarsson ger information om 
befintliga riktlinjer. 
 
Ritva Eklund (S) har en fråga kring om kommunens trygghetslarm periodvis 
har varit ur funktion, då hon har läst att så har varit fallet i andra kommuner, 
och får svar av verksamhetschef Erika Agnarsson.  

Beslutsgång 

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

 

 

 

 

 


