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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2022-03-28 

Tid   Klockan 13.15 – 15.50 

Ajournering  Klockan 14.50 – 15.10 

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, tjänstgör för Rolf Hallberg (L) 

 M Ylva Höglund 

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

 SD Yvonne Kindström 

 V Madeléne Jensen 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

 SD Sara Lindwall 

 SD Siv Scarborough 

 S Ola Siljeholm 

 S Ritva Eklund 

 C Karl-Åke Axelsson 

 S Christian Boman 

  Tjänstpersoner 

 Aldin Avdic Utredningsledare  
 Hans Borg Administrativ chef  
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Erika Agnarsson Verksamhetschef  
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  
 Tor Ellnefors Ekonom  
 Shahla Adnani  Ekonom  
 Maricel Zoll Utvecklingsledare § 21 
 Johanna Gunnarsson Utvecklingsledare § 21 
 Magnus Svensson Utredare §§ 22-23 
 Måns Åberg Utredare § 23 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 28 mars 2022, klockan 16.00 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 16-30 

Janny Åhman 

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 
2022-03-28, §§ 16-30 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-03-28 Datum för anslags 

nedtagande 2022-04-19 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 16  

Anmälan och prövning om jäv § 17  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

§ 18  

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin 

§ 19  

Information från förvaltningen § 20  

Information om remiss från Västkom gällande samverkansavtal av 
digitala hjälpmedel 

§ 21  

Information om handlingsplan för suicidprevention i Mark 2022-
2025 

§ 22  

Planering av nya boendeplatser inom äldreomsorgen § 23  

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per februari 
2022 

§ 24  

Redovisning av domar och beslut § 25  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 26  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 27  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 28  

Information om ordförandebeslut § 29  

Övriga frågor § 30  
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§ 16   

Förändring av ärendelistan 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden fastställer ärendelistan med ändringen att: 
 
- Övriga frågor från Martin Arnell (KD), Ulla Lätt (S), Laila Neck (S) och 

Bengt Johansson (S), tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår att äldreomsorgsnämnden fastställer 
ärendelistan med ändringen att: 
 
- Övriga frågor från Martin Arnell (KD), Ulla Lätt (S), Laila Neck (S) och 

Bengt Johansson (S), 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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§ 17   

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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§ 18   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 
av nya granskare 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 21 februari 2022. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Christian Boman (S) och Ruth-Marie Engström 
(KD), till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 
Karl-Åke Axelsson (C) och Madeléne Jensen (V) har granskat följande beslut 
anmälda vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 21 februari 2022: 
 
- Tre beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 

trygghetslarm och hemtjänst. 
 
- Två beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.  

Dagens sammanträde 
Karl-Åke Axelsson (C) och Madeléne Jensen (V) framför att besluten är 
motiverade och väl dokumenterade. 

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 21 mars 2022. 

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

Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 21 februari 2022. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Christian Boman (S) och Ruth-Marie Engström 
(KD), till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 19 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 ingen till måttlig 
påverkan eftersom det fortsatt är en viss ansträngningsgrad ute i 
verksamheterna. Personalfrånvaron är de senaste veckorna ca 10 %.  
 

- Personalfrånvaron rapporteras inte längre dagligen inom äldreomsorg och 
funktionshinder utan följs via bemanningsenheten och beställda 
vikarietimmar för sjukdom och vård av barn. 
 

- Alla verksamheter är öppna sedan den 14 februari. Vaccination med dos 4 
för brukare och patienter har genomförts. I mitten av februari infördes 
lättnader gällande smittspårning och hushållskarantän gäller inte längre 
för symtomfria.  
 

- Under vecka 11 meddelade smittskydd även lättnader gällande Source 
control vilket innebär att vård- och omsorgspersonal ska använda 
munskydd om det inte kan hållas 2 meters avstånd till brukare och 
patienter. Besökare på vård- och omsorgsboende bör använda munskydd 
under besök hos brukare. Fortfarande gäller det dock att hålla i och hålla 
ut för att skydda brukare. 
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forts. § 19 
 

- Socialförvaltningen som arbetsgivare avslutar egentesterna av vård- och 
omsorgspersonal med symtom den 31 mars. Bakgrunden är Västra 
Götalandsregionens beslut att avveckla egentesterna inom kommunerna. 
Personal hänvisas framöver till vårdcentralerna. 
 

- Under vecka 11 avslutades även förvaltningsledningens veckovisa 
avstämningsmöte utifrån Covid-19 pandemin. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 17 mars 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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§ 20  

Information från förvaltningen 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om: 
 
Socialförvaltningens arbete med anledning av kriget i Ukraina, bland annat 
rörande om:  

- flyktingmottagningen och planeringen av inkvartering i kommunen. 
- uppdaterade kontinuitetsplaner med syfte att kunna fullfölja uppdrag i 

en krissituation. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 21  

Information om remiss från Västkom gällande 
samverkansavtal av digitala hjälpmedel  
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledarna Maricel Zoll och Johanna Gunnarsson informerar och 
svarar på frågor om remissen från Västkom gällande samverkansavtal av 
digitala hjälpmedel. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 22  

Information om handlingsplan för suicidprevention i Mark 
2022-2025 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Utredare Magnus Svensson informerar och svarar på frågor om handlingsplan 
för suicidprevention i Mark 2022-2025. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 23 Dnr. 2021-31 

Planering av nya boendeplatser inom äldreomsorgen 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet gällande Örby-
Lugnet och Stomsåker. 
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att gå vidare med 
byggnationen av nya boendeplatser på Kinnaborg etapp 2. 
 
RESERVATION 
Martin Arnell (KD), Ylva Höglund (M), Yvonne Kindström (SD), Madeléne 
Jensen (V) och Ruth-Marie Engström (KD) reserverar sig mot beslutet, till 
förmån för Martin Arnells (KD) förslag. 

Ärendet 
Enligt socialförvaltningens utredning (diarienummer 2020-36 730) behövs 41 
nya boendeplatser i äldreomsorgen till år 2025. Äldreomsorgsnämnden 
beslutade den 10 maj 2021, § 43, att gå vidare med byggnationen av nya 
boendeplatser på Björkeberga i Sätila samt Kinnaborg etapp 1 i Kinna, vilket 
totalt ger 16 + 16 nya platser. Enligt tidigare planering beräknas platserna i 
Björkeberga vara tillgängliga under år 2023 och platserna i Kinnaborg etapp 1 
cirka år 2025. 
 
I förvaltningens tjänsteskrivelse (diarienummer 2021-31 730-2) beskrivs en 
möjlighet att även bygga etapp 2 i Kinnaborg som skulle ge ytterligare 16 
platser till omkring år 2026-2027. Nämnden fattade den 10 maj 2021 inget 
beslut gällande Kinnaborg etapp 2, utan gav förvaltningschefen i uppdrag att 
utreda och se över kostnaderna för Örby Lugnet (Lyran) och Stomsåker i 
Hyssna för planering av ytterligare nya boendeplatser i äldreomsorgen.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen inkom under december månad 2021 med 
sammanställning gällande Lyran i Örby samt Stomsåker i Hyssna.  
I tjänsteskrivelsen redovisar förvaltningen för krav som ställs på 
äldreomsorgen och gör bedömningen att nämnden bör fatta beslut om att gå 
vidare i processen med Kinnaborg etapp 2. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2022, § 8, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet 
gällande Örby-Lugnet och Stomsåker, och att äldreomsorgsnämnden ger 
förvaltningschefen i uppdrag att gå vidare med byggnationen av nya 
boendeplatser på Kinnaborg etapp 2. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 21 februari 
2022. 

Dagens sammanträde 
Utredarna Magnus Svensson och Måns Åberg föredrar ärendet och svarar på 
frågor. 
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forts. § 23 
 
Ärendet diskuteras bland ledamöterna i äldreomsorgsnämnden. 
 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) ajournerar sammanträdet klockan 14.50. 
Efter ajourneringen återupptogs sammanträdet klockan 15.10. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Martin Arnell (KD), med instämmande av Ylva Höglund (M) och Yvonne 
Kindström (SD), föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att genomföra 
utredningar enligt de frågeställningar som finns i bilaga 1 och 2 gällande 
Lugnet och Stomsåker. 
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att bevaka pågående 
planprocesser för att möjliggöra byggnation av boendeplatser i 
utvecklingsområden. 
 
Ulla-Maj Persson (C), med instämmande av Laila Neck (S), föreslår följande 
beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet gällande Örby-
Lugnet och Stomsåker. 
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att gå vidare med  
byggnationen av nya boendeplatser på Kinnaborg etapp 2. 
 
Yvonne Kindström (SD) yrkar bifall till Ulla-Maj Perssons (S), med 
instämmande av Laila Neck (S), förslag att: Äldreomsorgsnämnden ger 
förvaltningschefen i uppdrag att gå vidare med byggnationen av nya 
boendeplatser på Kinnaborg etapp 2. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) ställer proposition på yrkandena, och finner 
att äldreomsorgsnämnden har beslutat att bifalla enligt yrkande från Ulla-Maj 
Persson (C). Votering begärs inte. 
 
Reservation 
Martin Arnell (KD), Ylva Höglund (M), Yvonne Kindström (SD), Madeléne 
Jensen (V) och Ruth-Marie Engström (KD) reserverar sig mot beslutet, till 
förmån för Martin Arnells (KD) förslag. 
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§ 24 Dnr. 2022-39 

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per 
februari 2022 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi 
och följetal till och med februari 2022. 

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. 
 
Under januari månad påverkades verksamheten av extremt hög frånvaro av  
personal. Det var både hög sjukfrånvaro och hög frånvaro på grund av vård 
av barn. Läget har stabiliserats och förbättrats under februari månad. 
  
Under den värsta perioden var det insatser som fick flyttas på i tid och några  
uteblev helt både inom hemtjänsten och vård och omsorgsboende. Det har 
skett i dialog med brukarna. Under en period stängdes dagverksamheten och 
växelvården men det är återigen i normalt läge.  
 
Arbetet är i övrigt fortsatt präglat av att minska smittspridningen av Covid-19 
och arbetssätten inom vård och omsorg kommer att bestå under en tid 
framöver. Verksamheten avvaktar nya rekommendationer från myndigheterna 
innan förändringar genomförs.  
 
Inom hemsjukvården förbereds nu för vaccindos 4 till brukare. 
 
Ekonomi 
Redovisning för perioden januari – februari  mnkr 
Budget      90,1 
Ekonomiskt utfall    89,6 
Avvikelse mot budget    +0,5 
 
Äldreomsorgsnämnden redovisar till och med februari månad en nettokostnad 
om 89,6 mnkr och ett överskott mot budget om 0,5 mnkr. Jämfört med 
samma period föregående år har nettokostnaderna minskat med 0,6 mnkr 
(0,7 procent). 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 21 mars 2022. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscheferna Erika Agnarsson och Elisabeth Kroon samt ekonom Tor 
Ellnefors föredrar ärendet samt svarar på frågor.  
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Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi 
och följetal till och med februari 2022. 
 
Förslaget antas. 
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§ 25 Dnr. 2022-28 

Redovisning av domar och beslut   
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och  
beslut för perioden 2022-02-01 - 2022-03-10, 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 16 mars 2022.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2022-02-01 - 2022-
03-10 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
 

   



Sida 18(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2022-03-28 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26   

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. 2021-191 - Synpunkt inkommer den 15 december 2021 med 
förslag om att vård- och omsorgsboendet Lindäng till sommaren ska 
fira att boendet fyllde 50 år 2021. 

 
- Dnr. 2022-6 – Under perioden 7 januari – 28 februari har 

mailkonversation förts mellan kommunens miljöinspektör samt 
utredare inom socialförvaltningen. Frågan har handlat om att 
äldreomsorgen valt att i maj 2021 fattat beslut om att lokalerna för 
fotvård i socialförvaltningens utrymmen skulle upphöra. Beslutet gör 
att miljöinspektör tar upp frågan huruvida hygienkrav kan tillgodoses 
när/om fotvård framöver bedrivs på boendena. Miljöinspektören 
meddelar att fotvård numera endast får ske i brukarens enskilda 
lägenhet samt att det vore att föredra om det hade ordnats en bättre 
lösning för fotvården. 

 
- Dnr. 2022-29 – Den 7 februari 2022 inkommer klagomål via mail från 

anställd inom äldreomsorgen. Klagomålet riktas till kommunalråd och  
äldreomsorgen och handlar om att det upplevs vara för hög 
arbetsbelastning, att de anställda inte längre får vara med och 
bestämma exempelvis om hur schemat läggs upp samt att de 
anställda känner att de inte gör ett bra jobb under rådande 
omständigheter. Klaganden önskar att politikerna besöker 
arbetsplatserna för att lyssna och samtala om situationen. 
 

- Dnr. 2022-42 - Synpunkt inkommer den 2 mars 2022 via 
kontaktcenter och gäller klagomål på att brukare inom hemtjänsten 
kommer att få sina varor inhandlade på COOP i Borås. Klaganden, som 
är nära bekant till brukare, anser att invånarna ska ha rätt att handla 
där de har handlat i hela sitt liv. Klaganden har även synpunkter på att 
kommunens handlare inte gynnas, att beslutat bidrar till mer avgaser 
och att det tar tid för hemtjänsten att göra beställningen. 

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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§ 27   

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) 
2022-02-01 – 2022-02-28 – 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. 
 
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst 
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
2022-02-01 – 2022-02-28 

Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2022-03-14 

Anställningsbeslut och ledigheter längre än sex månader 
2022-02-01 – 2022-02-28 

Avtal 
Dnr. 2022-53 – PMO uppgradering och flytt, CompuGroup Medical Sweden 
AB. 
 
Dnr. 2022-16 – Tväråsa i Borås AB. 
 
Avgiftsbeslut 
2022-02-01 – 2022-02-28 

Beslut om jämkning av dubbelt boende 
- 
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forts. § 27 
 
Övrigt 
Dnr. 2020-34 – Tilldelningsbeslut av direktupphandling gällande Salivin Red 
Fruit 200 g, Millu AB. 
 
Dnr. 2020-34 – Tilldelningsbeslut av direktupphandling gällande 20 000 st 
andningsskydd FFP2 utan ventil, Millu AB. 
 
Dnr. 2022-45 – Rekvisition av statsbidrag för att säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer. 
 
Dnr. 2022-46 – Rekvisition av statsbidrag för Äldreomsorgslyftet 2022. 
 
Dnr. 2022-44 – Rekvisition av statsbidrag för att motverka ensamhet bland 
äldre 2022. 
 
Dnr. 2022-36 – Svar på remiss med synpunkter på förslag till 
Näringslivspolícy för Marks kommun. 
 
Dnr. 2022-23 – Svar på remiss från Västkom gällande samverkansavtal av 
digitala hjälpmedel. 
 
Dnr. 2022-18 – Överenskommelse avseende upphörande av anställning. 
 
Dnr. 2022-18 – Beslut om avstängning från arbetet. 
 
Dnr. 2022-32 – Varsel om avsked i enlighet med lagen om anställningsskydd. 
 
Dnr. 2020-55 – Tilldelningsbesked för avrop från Adda inköpscentrals 
ramavtal antigentester (snabbtester för covid-19). 
 
Dnr. 2022-35 – Yttrande gällande nytt klassningsbeslut för årlig tillsynsavgift. 

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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§ 28   

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

Meddelanden 
Kommunfullmäktige  
§ 37/2022, Införande av e-arkiv i Marks kommun 
Kurser och konferenser 
Brottsförebyggande rådet 
Nya lagen om kommunens brottsförebyggande arbete. Den 7 april,  
digitalt 

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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§ 29   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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§ 30   

Övriga frågor  
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Martin Arnell (KD) ställer frågor angående hemsjukvården, och får svar av 
verksamhetschef Elisabeth Kroon. 
 
Ulla Lätt (S) ställer frågor om biståndsbedömning gällande insatser i form av 
hemsjukvård och städning, och får svar av verksamhetscheferna Elisabeth 
Kroon och Erika Agnarsson. 
 
Laila Neck (S) ställer frågor avseende statusen av en utvecklingsdag under 
våren, utlysning av enhetschefer samt upphandlingen gällande 
matdistribution. Svar lämnas av förvaltningschef Talieh Ashjari och 
verksamhetschef Erika Agnarsson. 
 
Bengt Johansson (S) ställer fråga om varför personal slutar i kommunen och 
vad man kan göra för att de ska stanna kvar, och får svar av 
verksamhetschef Erika Agnarsson. 

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