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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2022-05-09 

Tid   Klockan 13.15 – 15.35 

Paus  Klockan 14.20 - 14.35 

Plats 
 

 Abbotsalen, Rydals Konferenscenter, Rydal 

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 S Ulla Lätt 

 S Laila Neck 

 S Bengt Johansson 

 C Bengt Axbrink 

 C Mona Stenström, tjänstgör för Rolf Hallberg (L) 

 SD Sara Lindwall, tjänstgör för Ylva Höglund (M) 

 M Rolf Skarin 

 KD Ruth-Marie Engström, tjänstgör för Martin Arnell (KD) 

 SD Yvonne Kindström 

 S Ola Siljeholm, tjänstgör för Madeléne Jensen (V) 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

 SD Siv Scarborough 

 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  
 Kristin Johansson Utredare  
 Tor Ellnefors Ekonom  
 Shahla Adnani  Ekonom  
 Magdalena Fallquist Kommunal §§ 31-38 
 Dusanka Reljanovic Regionchef,  

Norlandia Cares 
§§ 31-33 

 Ulla Brattström Verksamhetsutvecklare, 
Norlandia Cares 

§§ 31-33 

 Kristina Nordquist Verksamhetschef, 
Norlandia Cares 

§§ 31-33 

 Magnus Svensson Utredare § 38 
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Utses att justera Rolf Skarin (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 9 maj 2022, klockan 15.45 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 31-46 

Janny Åhman 

Ordförande 

Ulla-Maj Persson (C) 

Justerande 

Rolf Skarin (M) 
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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 
2022-05-09, §§ 31-46 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-05-09 Datum för anslags 

nedtagande 2022-05-31 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 31  

Anmälan och prövning om jäv § 32  

Information om Norlandia Cares verksamhet § 33  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

§ 34  

Information från förvaltningen § 35  

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

§ 36  

Svar på remiss avseende reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal § 37  

Utveckling och organisering av färdtjänsten i Marks kommun § 38  

Aprilrapport 2022 § 39  

Dialog om arbetsform för budgetunderlag 2023-2026 § 40  

Redovisning av domar och beslut § 41  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 42  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut § 43  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 44  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 45  

Information om ordförandebeslut § 46  
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§ 31   

Förändring av ärendelistan 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden fastställer ärendelistan med ändringen att: 
 
- Dialog om arbetsformer för budgetunderlag 2023-2026, tillförs 

ärendelistan. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår att äldreomsorgsnämnden fastställer 
ärendelistan med ändringen att: 
 
- Dialog om arbetsformer för budgetunderlag 2023-2026, tillförs 

ärendelistan. 

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

 

  

 



Sida 6(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2022-05-09 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32   

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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§ 33  

Information om Norlandia Cares verksamhet 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Regionchef Dusanka Reljanovic, verksamhetsutvecklare Ulla Brattström och 
verksamhetschef Kristina Nordquist från Norlandia Cares informerar om och 
svarar på frågor kring deras verksamhet.   

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 34   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 
av nya granskare 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 28 mars 2022. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Bengt Axbrink (C) och Siv Scarborough (SD), till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 
Ruth-Marie Engström (KD) har granskat följande beslut anmälda vid 
äldreomsorgsnämndens sammanträde den 28 mars 2022: 
 

- Ett beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende trygghetslarm. 
 

- Två beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende hemtjänst 
omvårdnad. 

 
- Ett beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende vård- och 

omsorgsboende.  
 

- Ett beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende matdistribution.  

Dagens sammanträde 
Ruth-Marie Engström (KD) framför att vid granskningstillfället uppstod en 
fråga i ett beslut gällande datum för uppföljning som 1:e biståndshandläggare 
svarade på frågan. I övrigt anser granskaren att besluten är motiverade och 
väl dokumenterade. 

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 28 april 2022. 

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

Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 28 mars 2022. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Bengt Axbrink (C) och Siv Scarborough (SD), till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 35  

Information från förvaltningen 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om: 
 
- Regionstyrelsens uppdrag till Södra Älvsborgs sjukhus att utreda om att 

omvandla Skene Lasarett till ett närvårdssjukhus.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 36 Dnr. 2022-56 

Svar på remiss avseende Färdplan – En länsgemensam 
strategi för god och nära vård  
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden godkänner remissvar avseende Färdplan 
länsgemensam strategi för god och nära vård, och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Färdplan - En länsgemensam strategi för god och nära vård utgår ifrån ett 
nationellt beslut som kommuner och övriga aktörer behöver ställa sig bakom 
och på sikt implementera. 
 
Samtliga kommuner i länet hade ärendet på remiss under hösten 2021. Marks 
kommun, i samverkan med övriga kommuner i Boråsregionen, analyserade 
dokumentet och som därefter lämnade synpunkter. I april månad 2022 har en 
reviderad färdplan skickats till kommunerna för beslut. Marks kommun har 
mottagit förslag från Boråsregionens direktion att ställa sig bakom det 
reviderade förslaget, och önskar Marks kommuns svar senast den 30 juni 
2022. Senast den 18 maj 2022 förväntas samtliga berörda nämnder i Marks 
kommun lämna sina synpunkter till kommunstyrelsen för beslut.  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 4 maj 2022, där 
det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner remissvar avseende 
färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning den 25 april 2022, § 14. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner remissvar avseende färdplan 
länsgemensam strategi för god och nära vård, och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Per e-post till: ks@mark.se, dnr. KS 2022-199 
 

   

mailto:ks@mark.se
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§ 37 Dnr. 2022-57 

Svar på remiss avseende reviderat Hälso- och 
sjukvårdsavtal 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden godkänner remissvar avseende hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Marks kommun har mottagit förslag från Boråsregionens direktion att ställa 
sig bakom förslaget till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. Med hänvisning till tidigare framförda synpunkter på 
förslaget, bedömer socialförvaltningen att det fortfarande finns frågetecken 
gällande: 
  

1. Ansvarsfördelning mellan Västra Götalandsregionen (VGR), Regionens 
primärvård samt den kommunala hälso- och sjukvården (kommunens 
primärvård), 

2. Ekonomiska villkoren för parterna, vilket kan innebära ökade utgifter 
för kommunen. 
 

VästKom som representant för kommunerna i länet har medverkat i 
framtagandet av avtalet tillsammans med VGR.  
 
Kommunerna i länet fick utkast på överenskommelsen i oktober 2021 för 
genomgång. Kommunerna i Sjuhärad har, i samverkan med Boråsregionen, 
arbetat med underlaget och därefter har respektive kommun inkommit med 
egna remissvar till VästKom. 
 
Nu förväntas respektive kommun besluta om sitt ställningstagande till avtalet.  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 4 maj 2022, där 
det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner remissvar avseende hälso- 
och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, och översänder den 
som eget till kommunstyrelsen. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning den 25 april 2022, § 15. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner remissvar avseende hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
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forts. § 37 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Per e-post till: ks@mark.se, dnr. KS 2022-200 
 

   

mailto:ks@mark.se
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§ 38 Dnr. 2022-48 

Utveckling och organisering av färdtjänsten i Marks 
kommun  
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningschefen med att 
ta fram en fördjupad utredning med alternativet att ingå i en gemensam 
upphandling av färdtjänst med Borås. 

Ärendet 
Äldreomsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2020, § 51, att:  
”Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda 
möjligheter till utveckling och organisation av färdtjänsten i Marks kommun 
inför kommande ställningstaganden, det vill säga hur färdtjänsten ska 
organiseras efter 2026.” 
 
En utredning har på uppdrag av nämnden genomförts för att presentera 
alternativ till hur Marks kommun kan organisera färdtjänsten efter år 2026. 
De alternativ som har utretts är: 

1. Fortsätta låta Västtrafik upphandla, samordna och utföra färdtjänsten. 
2. Ingå i gemensam upphandling av färdtjänst med Borås. 
3. Upphandla utförandet av färdtjänst på egen hand. 
4. Överlåta uppgifterna enligt färdtjänstlagarna till regionala 

kollektivtrafikmyndigheten (RKM) som är Västra Götalandsregionen. 
 
Utredningen har presenterat för- och nackdelar med ovan fyra förslag. 
Äldreomsorgsnämnden har nu att ta tillställning till hur färdtjänsten ska 
organiseras i Marks kommun. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 april 2022, § 16, där 
arbetsutskottet lämnar utan förslag till äldreomsorgsnämnden. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 13 april 2022, 
där det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner redovisningen av 
utredningen gällande hur färdtjänsten i Marks kommun kan organiseras efter 
år 2026, och förklarar förvaltningschefens uppdrag slutfört. 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att Marks kommun från och med den 16 juni 
2027 ingår avtal med Västtrafik AB angående upphandling, samordning och 
utförande av färdtjänstresor. Äldreomsorgsnämnden hemställer till barn- och 
utbildningsnämnden att se över förutsättningar för samordning av 
kommunens skolskjutsar med kommunens färdtjänstresor.  

Dagens sammanträde 
Utredare Magnus Svensson och ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet och 
svarar på frågor. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Laila Neck (S), med instämmande av Ruth-Marie Engström (KD), föreslår 
följande beslut: 
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forts. § 38 
 
Äldreomsorgsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningschefen med att 
ta fram en fördjupad utredning med alternativet att ingå i en gemensam 
upphandling av färdtjänst med Borås. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar om äldreomsorgsnämnden bifaller 
Laila Necks (S), med instämmande av Ruth-Marie Engström (KD), förslag till 
beslut och finner att så sker. 
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§ 39 Dnr. 2022-39 

Aprilrapport 2022 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgen godkänner aprilrapport 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämndens godkänner justering av budgetram gällande 
bostadsanpassning om 3,0 mnkr för 2022 till Socialnämnden samt godkänner 
Äldreomsorgsnämndens nya budgetram om 537,1 mnkr. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Aprilrapporten är den första av tre uppföljningsrapporter under 2022 som 
nämnden skriver till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Rapporten 
följer upp hur nämnden hittills på året har uppfyllt sitt grunduppdrag samt 
personal och ekonomi.  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 6 maj 2022, där 
det föreslås att äldreomsorgsnämnden äldreomsorgen godkänner aprilrapport 
2022 och översänder den till kommunstyrelsen, samt att äldreomsorgs-
nämndens godkänner justering av budgetram gällande bostadsanpassning om 
3,0 mnkr för 2022 till Socialnämnden samt godkänner Äldreomsorgs-
nämndens nya budgetram om 537,1 mnkr. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning, den 25 april 2022, § 17. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Erika Agnarsson, ekonom Tor Ellnefors samt 
utredningsledare Aldin Avdic föredrar ärendet och svarar på frågor.  

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

Äldreomsorgen godkänner aprilrapport 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämndens godkänner justering av budgetram gällande 
bostadsanpassning om 3,0 mnkr för 2022 till Socialnämnden samt godkänner 
Äldreomsorgsnämndens nya budgetram om 537,1 mnkr. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Per e-post till: ks@mark.se 
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§ 40 Dnr. 2022-72 

Dialog om arbetsform för budgetunderlag 2023-2026 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden ger dess arbetsutskott i uppdrag att ta fram  
budgetunderlag för 2022-2025, inför äldreomsorgsnämnden sammanträde 
den 20 juni 2022. 

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges  
inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en 
fyraårig budgetplanering med fokus på långsiktig hållbarhet. Kommun-
fullmäktige kan utifrån sitt helhetsansvar besluta om att omfördela resurser 
och förändra de ekonomiska förutsättningarna. Äldreomsorgsnämndens 
beskrivning är ett viktigt underlag för kommunfullmäktiges prioriterings-
arbete.  

Dagens sammanträde 
Utredningsledare Aldin Avdic informerar om ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden ger dess arbetsutskott i uppdrag att ta fram  
budgetunderlag för 2022-2025, inför äldreomsorgsnämnden sammanträde 
den 20 juni 2022. 
 
Förslaget antas. 
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§ 41 Dnr. 2022-28 

Redovisning av domar och beslut   
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och  
beslut för perioden 2022-03-11 - 2022-04-28, 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 28 april 2022.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2022-03-11 - 2022-
04-28 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 42   

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. 2022-50 – Den 21 mars 2022 inkommer mail från anhörig till 
brukare inom äldreomsorgen. Mailet innehåller klagomål på att hjälp 
med inköp kommer börja göras från COOP i Borås. Anhörig uppger sig 
vilja överklaga beslutet att inköpen ska göras på COOP. Anhörig 
önskar beslut på upphandlingen. 

 
- Dnr. 2022-58 – Den 4 april 2022 inkommer uppgifter från enhetschef 

på vård- och omsorgsboende att ett klagomål har inkommit som rör 
bemötande från vårdgivare gentemot vårdtagare. 

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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§ 43 Dnr. 2022-37 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut   
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av ej verkställda gynnande 
beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för perioden 2022-01-01 – 2022-
03-31, 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 2022-01-01 – 2022-03-31.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om 
redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om bistånd enigt 
socialtjänstlagen för perioden 2022-01-01 – 2022-03-31 kan antecknas till 
protokollet, och finner att så sker.   
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§ 44   

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) 
2022-03-01 – 2022-03-31 – 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. 
 
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst 
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
2022-03-01 – 2022-04-30 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2022-04-25 

Anställningsbeslut och ledigheter längre än sex månader 
2022-03-01 – 2022-03-31 
 
Avtal 
Dnr. 2017-119 – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen 
i Marks kommun. 
 
Dnr. 2017-118 – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen 
i Marks kommun. 
 
Dnr. 2015-93 – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen i 
Marks kommun. 
 
Dnr. 2017-83 – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen i 
Marks kommun. 
 
Dnr. 2015-54 – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen i 
Marks kommun. 
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forts. § 44 

Dnr. 2022-61 – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen i 
Marks kommun. 
 
Dnr. 2022-62 – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen i 
Marks kommun. 
 
Avgiftsbeslut 
2022-03-01 – 2022-04-30 
 
Beslut om jämkning av dubbelt boende 
2022-03-01 – 2022-04-30 
 
Övrigt 
Dnr. 2022-24 – Ansökan om statsbidrag för 2022 för att främja ett hållbart 
arbetsliv inom vård och omsorg. 
 
Dnr. 2021-36 – Återrapportering av 2021 års statsbidrag till kommuner inom 
ramen för Äldreomsorgslyftet. 

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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§ 45   

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

Meddelanden 
Kommunfullmäktige  
§ 57/2022 - Revidering av policy för inköp och upphandling. 
 
§ 59/2022 - Ansvarig nämnd för hantering av föreningsbidrag. 
 
Kommunstyrelsen 
§ 59/2022 - Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 102/2022 - Svar på remiss för förslaget om Samverkansavtal digitala 
hjälpmedel. 

Kurser och konferenser 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Konferens - Social hållbarhet: från perspektivträngsel till perspektiv-
gemenskap. Digitalt den 15 juni 2022. 

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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§ 46   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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