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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2022-06-20 

Tid   Klockan 13.15 – 14.40 

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 

 S Ola Siljeholm, tjänstgör för Rolf Hallberg (L) 

 M Ylva Höglund 

 M Rolf Skarin 

 SD Yvonne Kindström 

 V Madeléne Jensen 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

 SD Sara Lindwall 

 KD Ruth-Marie Engström 

 SD Siv Scarborough, §§ 55-61 

 S Ritva Eklund 

 C Mona Stenström 

 C Karl-Åke Axelsson 

  Tjänstpersoner 

 Aldin Avdic Utredningsledare  
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  
 Hans Borg Administrativ chef  
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Nicklas Löfström Nämndsekreterare  
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Tor Ellnefors Ekonom  
 Magdalena Fallquist Kommunal  §§ 47-56 
 Kristin Johansson Utredare §§ 47-54 
 Måns Åberg Utredare §§ 51-52 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 20 juni 2022, klockan 14.50 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 47-61 

Nicklas Löfström 

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 
2022-06-20, §§ 47-61 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-06-20 Datum för anslags 

nedtagande 2022-07-12 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Nicklas Löfström 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 47  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

§ 48  

Information från förvaltningen § 49  

Yttrande gällande Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022-2030 § 50  

Begäran om tidsplan för färdigställande av äldreboende, etapp 1, 
på Kinnaborg 

§ 51  

Begäran om tidsplan för installering av sprinklers på vård- och 
omsorgsboenden 

§ 52  

Utökning av vård- och omsorgsplatser på Kullabyn § 53  

Ändring av delegationsordningen för äldreomsorgsnämnden § 54  

Budgetunderlag 2023-2026 § 55  

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per maj 
2022 

§ 56  

Redovisning av domar och beslut § 57  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 58  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 59  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 60  

Information om ordförandebeslut § 61  
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§ 47  

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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§ 48   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 
av nya granskare 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 9 maj 2022. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Ulla-Maj Persson (C) och Martin Arnell (KD), till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 
Bengt Axbrink (C) och Siv Scarborough (SD) har granskat följande beslut 
anmälda vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 9 maj 2022: 
 
- Fem beslut om jämkning av dubbelt boende.  

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 24 maj 2022. 

Dagens sammanträde 
Bengt Axbrink (C) framför att besluten är motiverade och väl dokumenterade. 

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

Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 9 maj 2022. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Ulla-Maj Persson (C) och Martin Arnell (KD), till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
 

 



Sida 7(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2022-06-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49  

Information från förvaltningen 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

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

- Förvaltningens beslut under pandemin och upphörande av dessa 
beslut. 

- Arbete med rekryteringen av sommarvikarier 
 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar och svarar på frågor om: 

- Aktuell status på lediga platser inom korttidsboendet. 
- Bemanning av sjuksköterskor i verksamheterna. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 50 Dnr. 2022-70 

Yttrande gällande Hållbarhetsprogram för Marks kommun 
2022-2030 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande gällande 
Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022–2030, och översänder det till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Enligt budget för Marks kommun 2022-2023 ska ett styrdokument för 
kommunens arbete mot målen i Agenda 2030 antas under 2022. Ett utkast 
har tagits fram utifrån kartläggning och omvärldsbevakning samt i dialog med 
kommunens förvaltningar och bolag. Ett förslag till hållbarhetsprogram har 
översänts till nämnder och bolag. Kommunstyrelsen önskar att få ta del av 
synpunkter från nämnder och bolag senast den 30 juni 2022. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2022, § 23, där det föreslås 
att äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande gällande 
Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022–2030 och översänder det till 
kommunstyrelsen.  
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 20 maj 2022. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande gällande 
Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022–2030, och översänder det till 
kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Per e-post till: ks@mark.se, dnr. KS 2021-184 
 

   

mailto:ks@mark.se
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§ 51 Dnr. 2022-80 

Begäran om tidsplan för färdigställande av äldreboende, 
etapp 1, på Kinnaborg  
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden begär att teknik- och servicenämnden redovisar en 
tidsplan för färdigställande av Kinnaborg etapp 1, senast den 15 augusti 
2022. 

Ärendet 
Enligt socialförvaltningens utredning, diarienummer ÄN 2020-36, 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.  
 
Enligt uppgift från teknik- och serviceförvaltningen bedrivs arbetet som berör 
Björkeberga nu i en projektgrupp. Däremot råder det oklarheter kring 
processen med Kinnaborg etapp 1. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2022, § 24, där det föreslås 
att äldreomsorgsnämnden begär att teknik- och servicenämnden redovisar en 
tidsplan för färdigställande av Kinnaborg etapp 1, senast den 15 augusti 
2022. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 23 maj 2022. 

Dagens sammanträde 
Utredare Måns Åberg föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden begär att teknik- och servicenämnden redovisar en 
tidsplan för färdigställande av Kinnaborg etapp 1, senast den 15 augusti 
2022. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden 
Per e-post till: tsn@mark.se 
 

 

mailto:tsn@mark.se
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§ 52 Dnr. 2022-81 

Begäran om tidsplan för installering av sprinklers på vård- 
och omsorgsboenden  
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden begär att teknik- och servicenämnden skyndsamt 
redovisar en tidsplan för installering av sprinklers på vård- och 
omsorgsboenden, senaste den 15 augusti 2022. 

Ärendet 
Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som 
dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar 
överrepresenterade enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
 
Socialförvaltningen har under lång tid drivit frågan om behovet av installation 
av sprinklers i kommunens vård- och omsorgsboenden. I dagsläget finns det 
inget vård- och omsorgsboende som har sprinklers installerat, vilket 
socialförvaltningen ser som mycket otillfredsställande. Södra Älvsborgs 
Räddningstjänst beslutade den 19 april år 2022 att förelägga fastighetsägaren 
MBAB att senast den 1 december 2023 avhjälpa brister i äldreboendet 
Rönnäng, däribland avsaknaden av sprinklers. Föreläggandet kan förenas med 
vite. 
 
Förvaltningens uppfattning är att de byggnader där det idag bedrivs vård- och 
omsorgsverksamhet kräver ett aktivt arbete med installation av sprinklers 
med hänsyn till brukarnas och personalens säkerhet. Förvaltningen uppmanar 
att äldreomsorgsnämnden skyndsamt måste få en tidsplan för färdigställandet 
av sprinklers på vård- och omsorgsboenden. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2022, § 25, där det föreslås 
att äldreomsorgsnämnden begär att teknik- och servicenämnden skyndsamt 
redovisar en tidsplan för installering av sprinklers på vård- och 
omsorgsboenden, senaste den 15 augusti 2022. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 23 maj 2022. 

Dagens sammanträde 
Utredare Måns Åberg föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden begär att teknik- och servicenämnden skyndsamt 
redovisar en tidsplan för installering av sprinklers på vård- och 
omsorgsboenden, senaste den 15 augusti 2022. 
 
Förslaget antas. 
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forts. § 52 

Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden 
Per e-post till: tsn@mark.se 
 

 

mailto:tsn@mark.se
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§ 53 Dnr. 2022-82 

Utökning av vård- och omsorgsplatser på Kullabyn 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att utöka antalet vård- och omsorgsboende-
lägenheter på Kullabyn till 20 lägenheter. 
 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att skicka en hemställan till teknik- och  
servicenämnden om att ge Marks bostad i uppdrag att avsluta lägenheterna 
som trygghetslägenheter, och omvandla dessa till vård- och omsorgsboende.  

Ärendet 
Kullabyns vård- och omsorgsboende har idag sjutton lägenheter som är vård- 
och omsorgsboende. I anslutning till Kullabyn finns nio trygghetslägenheter i 
en egen byggnad. Inom vård och omsorgsboendet byggnad finns i nuläget nio 
trygghetslägenheter. I dagsläget finns en högre efterfrågan av lägenheter på 
vård- och omsorgsboendet Kullabyn än tillgängliga lägenheter.  
 
Inom äldreomsorgen finns ett behov av att utöka antalet boendeplatser under 
de kommande åren. En plan finns framtagen med att utöka antalet platser i 
olika etapper fram till 2030.  
 
Äldreomsorgsnämnden har att ta ställning till om att omvandla tre lägenheter, 
som idag ligger inom vård- och omsorgsboendets byggnad, till vård- och 
omsorgsboendeplatser. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 maj 2022, där det föreslås att 
äldreomsorgsnämnden beslutar att utöka antalet vård- och omsorgsboende-
lägenheter på Kullabyn till 20 lägenheter. Äldreomsorgsnämnden beslutar att 
skicka en hemställan till teknik- och servicenämnden om att ge Marks bostad i 
uppdrag att avsluta lägenheterna som trygghetslägenheter, och omvandla 
dessa till vård- och omsorgsboende.  
 
Se även arbetsutskottets anteckning, den 7 juni 2022, § 26. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att utöka antalet vård- och omsorgsboende-
lägenheter på Kullabyn till 20 lägenheter. 
 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att skicka en hemställan till teknik- och  
servicenämnden om att ge Marks bostad i uppdrag att avsluta lägenheterna 
som trygghetslägenheter, och omvandla dessa till vård- och omsorgsboende.  
 
Förslagen antas. 



Sida 13(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2022-06-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 53 

Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden 
Per e-post till: tsn@mark.se 
 

 

mailto:tsn@mark.se
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§ 54 Dnr. 2022-68 

Ändring av delegationsordningen för äldreomsorgs-
nämnden 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antar förslaget till ändring av delegationsordning för  
äldreomsorgsnämnden och att ändringen av delegationsordningen träder i 
kraft den 1 juli 2022. 

Ärendet 
Genom delegationsordningen flyttar äldreomsorgsnämnden över beslutande-
rätten i ett visst ärende eller en ärendegrupp till utskott, förtroendevalda eller 
anställda. Delegationsordningen för äldreomsorgsnämnden ses normalt över 
två gånger per år utifrån ny lagstiftning och verksamheternas behov. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2022, § 27, där det föreslås 
att äldreomsorgsnämnden antar förslaget till ändring av delegationsordning 
för äldreomsorgsnämnden och att ändringen av delegationsordningen träder i 
kraft den 1 juli 2022. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 25 maj 2022. 

Dagens sammanträde 
Utredare Kristin Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar förslaget till ändring av delegationsordning för  
äldreomsorgsnämnden och att ändringen av delegationsordningen träder i 
kraft den 1 juli 2022. 
 
Förslaget antas. 
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§ 55 Dnr. 2022-72 

Budgetunderlag 2023-2026 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Budgetunderlag 2023–2026 för 
äldreomsorgsnämnden, med ändringen att under rubriken 5.3 
Effektiviseringsbehov, sida 11, ska följande textstycke läggas till: 
 
”Under 2023 beräknar äldreomsorgen kunna hantera volymökningarna inom 
ram. Snabbt ökande inflation kan dock innebära att nämnden behöver 
ytterligare tillskott för att klara sitt uppdrag”  
 
Äldreomsorgsnämnden översänder Budgetunderlag 2023–2026 för 
äldreomsorgsnämnden till kommunstyrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar Nulägesbild med omvärldsförutsättningar 
2023 socialförvaltningen. 
 
Äldreomsorgsnämnden begär om en utökad budget med 4,9 mnkr. 

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges 
inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en 
fyraårig budgetplanering där fokus ligger på långsiktig hållbarhet. 
Kommunfullmäktige kan utifrån sitt helhetsansvar besluta att om fördela 
resurser och förändra de ekonomiska förutsättningarna. 
 
Budgetunderlaget innehåller avsnitt som analyserar och beskriver nämndens 
verksamhet, omvärldspaning, ekonom i samt personal. För att komplettera 
dessa avsnitt har förvaltningen tagit fram en ”Nulägesbild med 
omvärldsförutsättningar 2023 Socialförvaltningen ”. Dokumentet är en 
sammanställning av fakta, statistik och analyser som används för beskrivning 
av verksamheternas nuläge, förutsättningar och utmaningar. Nulägesbilden 
innehåller alla socialförvaltningens verksamheter, oavsett nämnd.  

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2022, § 28, där det föreslås 
att äldreomsorgsnämnden godkänner Budgetunderlag 2023–2026 för 
äldreomsorgsnämnden och översänder det till kommunstyrelsen. 
Äldreomsorgsnämnden antecknar Nulägesbild med omvärldsförutsättningar 
2023 socialförvaltningen. Äldreomsorgsnämnden begär om en utökad budget 
för att bemöta personalomsättningen, pensionsavgångar och lönenivåerna 
inom vissa svårrekryterade grupper. Detta i syfte för att stå sig mot den 
hårda konkurrensen om arbetskraft och för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 19 maj 2022. 

Dagens sammanträde 
Utredningsledare Aldin Avdic och ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet och 
svarar på frågor. 



Sida 16(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämnden 
2022-06-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 55 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Budgetunderlag 2023–2026 för 
äldreomsorgsnämnden, med ändringen att under rubriken 5.3 
Effektiviseringsbehov, sida 11, ska följande textstycke läggas till: 
 
”Under 2023 beräknar äldreomsorgen kunna hantera volymökningarna inom 
ram. Snabbt ökande inflation kan dock innebära att nämnden behöver 
ytterligare tillskott för att klara sitt uppdrag”  
 
Äldreomsorgsnämnden översänder Budgetunderlag 2023–2026 för 
äldreomsorgsnämnden till kommunstyrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar Nulägesbild med omvärldsförutsättningar 
2023 socialförvaltningen. 
 
Äldreomsorgsnämnden begär om en utökad budget med 4,9 mnkr. 
 
Yvonne Kindström (SD) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden begär om en utökad budget med 7,5 mnkr för att 
täcka upp för ökade personalkostnader, ökad inflation och att klara sitt 
uppdrag. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson ställer proposition på yrkandena, och finner att 
äldreomsorgsnämnden har beslutat att bifalla enligt Ulla-Maj Perssons (C) 
förslag.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Per e-post till: ks@mark.se, dnr. KS 2021-184 
 

   

mailto:ks@mark.se
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§ 56 Dnr. 2022-39 

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

Ärendet 
Utöver de tre uppföljningsrapporter som nämnden skickar till kommun- 
styrelsen varje år, gör socialförvaltningen en verksamhetsuppföljning utifrån  
ekonomi och nyckeltal till nämnden. Syftet är att nämnden ska ha underlag 
och vetskap om vad som sker i verksamheten kontinuerligt under året. 
 
Äldreomsorgen har under maj bortsett från ordinarie verksamhetsuppgifter, 
framför allt haft semesterplanering, rekrytering och bredvid gång för 
sommarvikarier som prioritet. Semesterperioden har varit svår att rekrytera. 
  
Den kommunala hälso-och sjukvården har under perioden varit under-
bemannad. Detta har medfört att man behövt hyra in sjuksköterskor, vilket 
har genererat ett större underskott mot budget. 
 
Smittläget avseende covid-19 har under maj varit på en låg nivå. Lättnader 
införs gällande munskydd i nära vården, så vida inte symptom eller bekräftad 
smitta finns. 
 
Ekonomi 
Redovisning för perioden januari – maj 2022  mnkr 
Budget      221,1 
Ekonomiskt utfall    219,0 
Avvikelse mot budget     +2,1 
 
Äldreomsorgsnämnden redovisar till och med maj månad en nettokostnad om  
221,1 mnkr och ett överskott mot budget om 2,1 mnkr. Jämfört med samma 
period föregående år har nettokostnaderna ökat med 8,5 mnkr (4 procent). 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 9 juni 2022. 

Dagens sammanträde 
Utredningsledare Aldin Avdic samt ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet 
samt svarar på frågor.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi 
och följetal till och med maj 2022. 
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forts. § 56 
 
Förslaget antas. 
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§ 57 Dnr. 2022-28 

Redovisning av domar och beslut   
Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och  
beslut för perioden 2022-04-29 - 2022-06-09, 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 9 juni 2022.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2022-04-29 - 2022-
06-09 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 58   

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. 2022-60 – Klagomål inkommer den 13 och 23 april samt den 5 maj 

2022 från brukare inom äldreomsorgen gällande avgifterna. Klaganden 
menar att det inte går att leva på de pengar som återstår efter att 
avgifterna är betalda. 

 
- Dnr. 2022-65 – Klagomål inkommer den 19 april via kommunens  

kontaktcenter. Klaganden framför kritik mot att kommunens bilar kör för 
fort på en väg där hemtjänsten brukar köra. Klaganden anför att det finns 
barn som cyklar och leker i nära anslutning till vägen. 
 

- Dnr. 2022-78 - Klagomål inkommer den 12 maj från anhörig till  
brukare på vård- och omsorgsboende. Klagomålet handlar om att  
klaganden uppfattat att anhörig inte fick smärtlindring vid smärta, att  
klaganden inte har förtroende för enhetschef samt att klaganden upplever 
osund tystnadskultur på boendet. 
 

- Dnr. 2022-84 - Klagomål inkommer den 19 maj 2022 via förvaltningens 
synpunktstelefon. Klaganden är missnöjd med att de inköp som 
hemtjänsten gör inte längre sker i den lokala affären. 

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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§ 59   

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) 
2022-05-01 – 2022-05-31 – 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 
2022-05-01 – 2022-05-31 
 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2022-06-07 

Anställningsbeslut och ledigheter längre än sex månader 
2022-04-01 – 2022-05-31 
 
Avtal 
Dnr. 2022-77 – Bemanningsavtal, PersonalExpressen AB. 
 
Avgiftsbeslut 
2022-05-01 – 2022-05-31 
 
Beslut om jämkning av dubbelt boende 
2022-05-01 – 2022-05-31 
 
Övrigt 
Dnr. 2022-79 – Beslut om godkännande upphandlingsdokument gällande 
liggande transport och trappklättrare/bärhjälp. 
 
Dnr. 2021-182 – Uppsägning på grund av personliga skäl. 
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forts. § 59 

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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§ 60   

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

Meddelanden 
Kommunfullmäktige  
§ 78/2020 - Årsredovisning 202 för Marks kommun. 
 
§ 79/2022 - Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga  
nämnder och förtroendevalda i Marks kommun. 
 
§ 96/2022 - Översyn av finanspolicy för Marks kommunkoncern. 
 
§ 97/2022 - Översyn av finansiella riktlinjer för Marks kommunkoncern. 
 
§ 98/2022 - Översyn av reglemente för kontroll av ekonomiska  
Transaktioner. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 151/2020 - Information om rekrytering av förvaltningschef (på  
socialförvaltningen). 
 
Socialstyrelsen 
Rapport om cancerrehabilitering. 
 
Västra Götalandsregionen 
Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, § 35, Lägesrapport – 
Projekt Närsjukhus Skene april 2022. 
 
SPF Seniorerna 
Brev till politiker med ansvar för hemtjänst. 
 
Ensamhetskommissionen 
Rapport – Välfärdsteknik som murbräcka mot ensamhet. 

Kurser och konferenser 
Länsnykterhetsförbundet 
Digital föreläsning om civilsamhällets roll för äldres hälsa, den 15  
september. 

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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§ 61   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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