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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Äldreomsorgsnämnden 

2022-09-12 

Tid   Klockan 13.15 – 16.05 

Paus  Klockan 14.42 – 15.00 

Plats 
 

 Abbotsalen, Rydals Konferenscenter, Rydal 

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 

 C Mona Stenström, tjänstgör för Rolf Hallberg (C) 

 M Ylva Höglund 

 M Rolf Skarin 

 SD Yvonne Kindström 

 S Ritva Eklund, tjänstgör för Madeléne Jensen (V) 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

 C Karl-Åke Axelsson 

 KD Ruth-Marie Engström 

 
 Tjänstpersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Nicklas Löfström Nämndsekreterare  

 Evelina Lövnord Nämndsekreterare  

 Erika Agnarsson Verksamhetschef §§ 65-66, 68 

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 65-66 

 Johanna Gunnarsson Utredningsledare § 67-68 

 Aldin Avdic Utredningsledare §§ 66 

 Tor Ellnefors Ekonom §§ 66-67 

 Magdalena Fallqvist Facklig företrädare, 

Kommunal 

§§ 62-68 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 12 september 2022, klockan 16.20 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 62-75 

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 

2022-09-12, §§ 62-75 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-09-14 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-10-06 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Nicklas Löfström 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 62  

Anmälan och prövning om jäv § 63  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 

granskare 

§ 64  

Information från förvaltningen § 65  

Delårsrapport 2022 § 66  

Komplettering av budgetunderlag § 67  

Utredning avseende en minskning av antalet besökande till   
respektive vårdtagare samt slopa minutschema 

§ 68  

Yttrande avseende revisionens granskning av debiteringsrutiner § 69  

Redovisning av domar och beslut § 70  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 71  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut § 72  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 73  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 74  

Information om ordförandebeslut § 75  
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§ 62   

Förändring av ärendelistan 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden fastställer ärendelistan med ändringen att: 
 

- Komplettering av budgetunderlag, tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår att äldreomsorgsnämnden fastställer 
ärendelistan med ändringen att: 
 

- Komplettering av budgetunderlag, 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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§ 63  

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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§ 64   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 

av nya granskare 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 20 juni 2022. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Ritva Eklund (S) och Yvonne Kindström (SD), till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 

Ulla-Maj Persson (C) och Martin Arnell (KD) har granskat följande beslut 
anmälda vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 20 juni 2022: 
 

- Beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i from av vård- och 

omsorgsboende. 

- Beslut om färdtjänst med bil enligt lag om färdtjänst. 

- Beslut om riksfärdtjänst med bil enligt lag om riksfärdtjänst. 

- Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av hemtjänst 

och trygghetslarm. 

- Avgiftsbeslut i form av särskilt boende LSS. 

Ärendets behandling 

Se kommentar till utförd granskning den 8 augusti 2022. 

Dagens sammanträde 

Ulla-Maj Persson (C) och Martin Arnell (KD) 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 20 juni 2022. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Ritva Eklund (S) och Yvonne Kindström (SD), till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 65  

Information från förvaltningen 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar och svarar på frågor om: 
 

- Nära vård.  
 

Verksamhetschef Erika Agnarsson informerar och svarar på frågor om: 

- Belastningen i vården under våren och sommar.  
 

Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar och svarar på frågor om: 

- Coronapandemin och vaccinering. 

- Bemanning av sjuksköterskor. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 66 Dnr. 2022-39 

Delårsrapport 2022 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden godkänner delårsrapport 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Delårsrapporten redovisar nämndens arbete och resultat till kommunstyrelsen 
per augusti. Nämnders och styrelsers rapporteringar ligger till grund för 
kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och 
koncernens ekonomi och verksamhet för årets första åtta månader. 
Rapporten ska också innehålla en prognos för året.  
 
Enligt kommunfullmäktiges Budget 2021–2024 ska varje nämnd och styrelse 
följa upp den egna verksamheten. Det innebär, förutom att följa upp 
grunduppdragen, även fastställa och följa upp mål med indikatorer (mått för 
bedömning av måluppfyllelse) för att kunna värdera verksamhetens 
måluppfyllelse. Nämnden ska också fastställa följetal för att kunna följa 
verksamhetens utveckling. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 7 september 2022, 
där det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner delårsrapport 2022 och 
översänder den till kommunstyrelsen. 
 

Se även arbetsutskottets anteckning, den 29 augusti 2022, § 35. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Tor Ellnefors, utredningsledare Aldin Avdic, verksamhetschef 
Elisabeth Kroon och Erika Agnarsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner delårsrapport 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 
 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
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§ 67 Dnr. 2022-72 

Komplettering av budgetunderlag 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande och översänder det till  
kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Budgetberedningen skickade den 2 september nedanstående frågor till  
äldreomsorgsnämnden och önskar svar senast den 14 september.  
Äldreomsorgsnämnden har två områden att besvara:  
 
- Nettokostnadsavvikelsen (nettokostnaden jämfört med statistiskt  
”förväntad" kostnad) är år 2021 20 procent eller 89 mnkr. Vilka slutsatser  
drar nämnden kopplat till nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen i  
Marks kommun? Inom vilken verksamhet har Marks kommun högre kostnad  
jämfört med andra kommuner och vad får Markborna för de 89 mnkr  
jämfört med genomsnittskommunen?  
 
- Antal äldre ökar åren framöver. Sker ökningen av antal boendeplatser enligt 
nämndens plan och uppskattade behov? Hur ser nämnden på  
kompetensförsörjningen idag och på några års sikt? 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 september 2022, där det 

föreslås att äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande och 

översänder det till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari, verksamhetschef Erika Agnarsson, 
utvecklingsledare Johanna Gunnarsson, ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet 
och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande och översänder det till  
kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 
 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
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§ 68 Dnr. 2021-183 

Utredning avseende en minskning av antalet besökande till 

respektive vårdtagare samt slopa minutschema  

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen och förklarar 
förvaltningschefens uppdrag slutfört. 
 
RESERVATION 
Yvonne Kindström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Äldreomsorgsnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur  

äldreomsorgen kan minska antalet besökande till respektive brukare och 

slopa minutschema. Uppdraget bestod av två delar och därmed är 

utredningen uppdelad i två delar:   

 

1. Minskat antal besökare till respektive brukare inom hemtjänst  

2. Slopa minutschema   

 

En muntlig rapportering genomfördes av verksamhetschef den 28 mars 2022 

på äldreomsorgsnämndens sammanträde. Den slutliga redovisningen sker på  

Äldreomsorgsnämnden den 12 september 2022. 

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 augusti 2022, § 36, där 
arbetsutskottet lämnar utan förslag till äldreomsorgsnämnden. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 24 augusti 2022, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet och 
förklarar förvaltningschefens uppdrag slutfört. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Erika Agnarsson och utvecklingsledare Johanna Gunnarsson 
föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

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

 

Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen och förklarar 
förvaltningschefens uppdrag slutfört. 
 
RESERVATION 
Yvonne Kindström (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 69 Dnr. 2020-54 

Yttrande avseende revisionens granskning av 

debiteringsrutiner 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande gällande uppföljning av 
genomförda granskningar 2016-2018 som avser debiteringsrutiner och 
översänder det till kommunens valda revisorer.  

Ärendet 

PwC har på uppdrag av förtroendevalda revisionerna i Marks kommun 
genomfört en uppföljning av tre granskningar som gjordes under perioden 
2016-2018. De uppföljande granskningarna syftar till att bedöma om 
tillräckliga åtgärder vidtagits utifrån identifierade brister och lämnade 
rekommendationer. Granskningar som följts upp är: 

- Granskning av kommunens arbetsmiljö. 
- Granskning debiteringsrutiner inom socialnämnd och 

äldreomsorgsnämnden. 
- Kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år samt 

DUA-överenskommelsen. 

Kommunens valda revisorer önskar få svar senast den 30 september 2022. 

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 augusti 2022, § 34, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande 
avseende revisionens granskning av debiteringsrutiner och översänder det till 
kommunens valda revisorer.  
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 19 augusti 
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 avseende 
revisionens granskning av debiteringsrutiner, och översänder det till 
kommunens valda revisorer. 

 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

Kommunens valda revisorer, per e-post till: kommunrevision@mark.se 
 

 

 

mailto:kommunrevision@mark.se
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§ 70 Dnr. 2022-28 

Redovisning av domar och beslut   

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och  
beslut för perioden 2022-06-10 - 2022-09-01, 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 1 september 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2022-06-10 - 2022-
09-01 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 71   

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. 2022-106 – Klagomål inkommer den 25 juli via förvaltningens 

synpunktstelefon. Klagomålet gäller försenad transport och dåligt 
bemötande från riksfärdtjänst. 

 
- Dnr. 2022-109 – Tre klagomål inkommer den 18 juli, 10 augusti samt 22 

augusti gällande försenat fordon av färdtjänst. Klagande ser privata 
lösningar som förstahandsalternativ och färdtjänst som en ”nödlösning”. 

 
- Dnr. 2022-73 – Rapport om avvikelse upprättas den 9 maj på vård- och 

omsorgsboende. Kritik från anhörig till brukare vid en incident där anhörig 
anser att brukaren skulle skickas till sjukhus tidigare än gjort.  

 
- Dnr. 2022-96 – Klagomål inkommer den 25 juli. Klagande informerar om 

att hemtjänsten besöker hen trots att hen inte har hemtjänstinsatser samt 
inte vill ha besök. 

 

- Dnr. 2022-60 – Klagomål inkommer den 14 juli från anhörig till brukare på 

vård- och omsorgsboende. Klagande är inte nöjd över hanteringen av en 

fallhändelse där transport till sjukhus skedde först tre dagar efter fallet 

samt att transporten skedde med sjukresa och inte med ambulans. 

 

- Dnr. 2022-60 – Klagomål inkommer den 5 och 8 augusti via mail till 

förvaltningschefen. Klagande är missnöjd över att avgifterna för mat och 

städning är för höga. 

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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§ 72 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 2022-04-01 – 2022-
06-30, 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 2022-04-01 – 2022-06-30.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om 
redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om bistånd enigt 
socialtjänstlagen för perioden 2022-04-01 – 2022-06-30 kan antecknas till 
protokollet, och finner att så sker.   
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§ 73   

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) 
2022-06-01 – 2022-08-31 – 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 

2022-06-01 – 2022-08-31 

 

Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 

2022-08-29 

Ledigheter längre än sex månader 

2022-06-01 – 2022-08-31 
 
Avtal 
Dnr. 2022-102 – Samverkansavtal avseende köp av korttidsplats, 
Boråsregionen. 
 
Dnr. 2022-79 – Liggande transport och trappklättrare eller bärhjälp, 
Göteborgs Buss AB. 
 
Dnr. 2022-95 – Underleverantörsavtal avseende sjuksköterskor, 
Helsebemanning AS. 
 
Dnr. 2022-92 – Trygghetslarm i ordinärt boende, Careium Sweden AB. 
 
Dnr. 2022-25 – Bemanningsavtal avseende sjuksköterska, Bonliva AB. 
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forts. § 73 
 
Dnr. 2022-120 – Ramavtal avseende skyddsrockar för cytostatika, Millu AB. 
 
Dnr. 2022-107 – Avtal avseende digitala samtal, Digitala Samtal AB. 
 
Avgiftsbeslut 

2022-06-01 – 2022-08-31 

 
Beslut om jämkning av dubbelt boende 

2022-06-01 – 2022-08-31 

 
Övrigt 
Dnr. 2022-79 – Tilldelningsbeslut gällande liggande transport och 
trappklättrare/bärhjälp. 
 
Dnr. 2022-23 – Beslut om godkännande avseende samverkansavtal för 
digitala hjälpmedel. 
 
Dnr. 2021-188 – Beslut om avstående i yttrande gällande granskning av 
detaljplan för Kråkered 1:9 i Marks kommun. 
 
Dnr. 2022-101 – Beslut om godkännande avseende Handlingsplan för psykisk 
hälsa 2018-2024 i Västra Götaland. 
 
Dnr. 2019-55 – Beslut om Marks kommun medverkar under 2024 i 
gemensam finansiering av kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 
 
Dnr. 2022-108 – Lex Sarah, 27 juli 2022. 
 
Dnr. 2022-112 – Skriftlig varning, 13 juli 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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§ 74   

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

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

Meddelanden 

Kommunfullmäktige  
§ 119/2022 – Sammanträdesplan 2023 för KF, KS och KSAU. 
 
§ 120/2022 – Förslag till politisk organisation för mandatperioden 2023-2026. 
 
§ 121/2022 – Översyn av arvode och arvodereglementet inför nästa 
mandatperiod. 
 
§ 123/2022 – Styrsystem för Marks kommun. 
 
§ 125/2022 – Vision för Marks kommun. 
 
§ 126/2022 – Aprilrapport för Marks Kommun. 
 
§ 127/2022 – Fastställande av reviderade ramar 2023. 
 
Kommunstyrelsen 
§ 60/2022 – Allmänt stöd till sociala företag. 
 
§ 131/2022 – Expediering samt riktlinjer avseende partipolitisk information 
och besök i kommunens verksamheter 
 
§ 132/2022 – Förlängning av deltagande på distans vid sammanträden  
för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
§ 133/2022 – Upphävande av riktlinjer för redovisning av inventarier. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 170/2022 - Information om Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. 
 
Kommunledningskontoret 
-Information om remiss med förslag till handlingsplan för psykisk hälsa  
2024 
 
-Kommunkompassrapport 2022 
 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Protokollsutdrag § 80 2022-07-01 gällande Skene Närsjukhus. 
 
Styrelsen Södra Älvsborgs sjukhus 
Protokollsutdrag § 35, 2022-04-29 gällande Skene Närsjukhus. 
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forts. § 74 
 
Protokollsutdrag § 44, 2022-05-25 gällande Skene Närsjukhus. 
  
Protokollsutdrag § 52, 2022-06-29 gällande Skene Närsjukhus. 
 

Kurser och konferenser 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Lansering av kunskapsunderlag Västra Götaland i ett förändrat klimat.  
19 september, 18 oktober, 11 november, 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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§ 75   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 

 

 
 

 


