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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Äldreomsorgsnämnden 

2022-10-17 

Tid   Klockan 13.15 – 15.25 

Paus  Klockan 14.20 – 14.45 

Plats 
 

 Abbotsalen, Rydals Konferenscenter, Rydal 

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 KD Martin Arnell, vice ordförande 

 S Ulla Lätt 

 S Ola Siljeholm, tjänstgör för Laila Neck (S) 

 S Bengt Johansson 

 C Bengt Axbrink 

 C Mona Stenström, tjänstgör för Rolf Hallberg (L) 

 M Ylva Höglund 

 M Rolf Skarin 

 SD Yvonne Kindström 

 V Madeléne Jensen 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

 S Ritva Eklund 

 C Karl-Åke Axelsson 

 M Magnus Lilliecrona 

 KD Ruth-Marie Engström 

 SD Siv Scarborough 

 SD Sara Lindwall 

 
 Tjänstpersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Nicklas Löfström Nämndsekreterare  

 Erika Agnarsson Verksamhetschef §§ 80-93 

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef   

 Johanna Gunnarsson Utvecklingsledare § 80 

 Maria Olsson Planeringsledare  

 Måns Åberg Utredare §§ 81-82 

 Aldin Avdic Utredningsledare  

 Tor Ellnefors Ekonom  

 Magnus Svensson Utredare §§ 85-87 

 Christer Norberg Persontransport-

avdelningen, Borås 

§ 85 
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 Peder Andersen Persontransport-

avdelningen, Borås 

§ 85 

 Magdalena Fallqvist Facklig företrädare, 

Kommunal 

§§ 79-84 

Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 17 oktober 2022, klockan 16.00 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 76-93 

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 

2022-10-17, §§ 76-93 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-10-17 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-11-08 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Nicklas Löfström 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 76  

Anmälan och prövning om jäv § 77  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 

granskare 

§ 78  

Information från förvaltningen § 79  

Information brukarundersökning § 80  

Information om tidsplan för färdigställande av äldreboende, etapp 1, 
Kinnaborg 

§ 81  

Information om tidsplan för installation av sprinklers på vård- och 
omsorgsboende. 

§ 82  

Komplettering till budgetunderlag § 83  

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per  
september 2022 

§ 84  

Utveckling och organisering av färdtjänsten i Marks kommun § 85  

Utvärdering av den förändrade prismodellen för färdtjänst i Marks 
kommun 

§ 86  

Förslag till arbetsgrupp för arbete med Nämndplan 2023-2024 § 87  

Övriga frågor § 88  

Redovisning av domar och beslut § 89  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 90  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 91  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 92  

Information om ordförandebeslut § 93  
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§ 76   

Förändring av ärendelistan 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden fastställer ärendelistan med ändringen att: 
 

- Förslag till arbetsgrupp för arbete med Nämndplan 2022-2023, tillförs 

ärendelistan. 

- Indexuppräkning av egenavgift inom färdtjänst, utgår. 

- Övriga frågor från Ulla Lätt (S) och Ylva Höglund (M), tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 

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

- Förslag till arbetsgrupp för arbete med Nämndplan 2022-2023, tillförs 

ärendelistan. 

- Indexuppräkning av egenavgift inom färdtjänst, utgår. 

- Övriga frågor från Ulla Lätt (S) och Ylva Höglund (M), tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om ändring av  
ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
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§ 77 

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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§ 78   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 

av nya granskare 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 12 september 2022. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Ritva Eklund (S) och Ylva Höglund (M), till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 

Yvonne Kindström (SD) har granskat följande beslut anmälda vid 
äldreomsorgsnämndens sammanträde den 12 september 2022: 
 

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

omsorgsboende. 

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

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

hemtjänst, trygghetslarm samt dagligverksamhet. 

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

korttidsplats och vård- och omsorgsboende. 

Ärendets behandling 

Se kommentar till utförd granskning den 3 oktober 2022. 

Dagens sammanträde 

Yvonne Kindström (SD) 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 12 september 2022. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Ritva Eklund (S) och Ylva Höglund (M), till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 79  

Information från förvaltningen 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Information från förvaltningen tas i § 84 vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 80 Dnr. 2022-134 

Information om brukarundersökning 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen från förvaltningen. 

Ärendet 

Socialstyrelsen skickar årligen en brukarundersökning till brukarna inom 
äldreomsorgen. Undersökningen blir indelad i vård och omsorgsboende och 
hemtjänst. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning 
om sin äldreomsorg. Resultaten används för jämförelser och som underlag för 
utveckling och förbättring av omsorgen om de äldre. 2021 genomfördes ingen 
undersökning därför jämförs 2022 års underökning med den som var 2020. 
 
Enkäten skickades ut under februari/mars. Det var strax efter det stora 
Covidutbrottet i Sverige och resultatet är försämrat jämfört med 2020 
nationellt, så också i Marks kommun. Dock står sig Mark fortfarande gott i 
förhållande till riket inom flera områden. Exempelvis så är 90% nöjda med 
hemtjänsten totalt mot rikets 86%. För vård och omsorgsboende så har Mark 
81% mot rikets 77%. Äldreomsorgen omhändertar resultatet i vår 
verksamhetsplan och enhetsplaner för att försöka genomföra de förbättringar 
i verksamheten både på verksamhetsnivå och på enskilda enheters nivå.  

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 23 september 
2022. 

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Johanna Gunnarsson föredrar ärendet samt svarar på 
frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen från förvaltningen. 
 
Förslaget antas. 
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§ 81 Dnr. 2022-80 

Information om tidsplan för färdigställande av äldreboende, 

etapp 1, på Kinnaborg 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 

Äldreomsorgsnämnden har i beslut den 20 juni 2022, § 51, begärt att Teknik- 
och servicenämnden redovisar en tidsplan för färdigställande av Kinnaborg, 
etapp 1, senast den 15 augusti 2022. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har inlett en dialog med Marks bostad AB om 
investeringskostnad och hyresnivå för att komplettera den förstudie som är 
gjord och kunna fatta beslut i rätt ordning. Enligt äldreomsorgsnämndens 
behov och kommunens lokalförsörjningsplan skall etapp 1 av äldreboendet på 
Kinnaborg färdigställas år 2025 och detta år kvarstår i planeringen. 

Ärendets behandling 

Se Teknik- och servicenämndens protokoll § 94/2022 den 15 september.  
 
Se även äldreomsorgsnämndens protokoll § 51 den 20 juni 2022. 

Dagens sammanträde 

Utredare Måns Åberg föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
Förslaget antas. 
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§ 82 Dnr. 2022-81 

Information om tidsplan för installering av sprinklers på 

vård- och omsorgsboende 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden beslutar att anta Ylva Höglunds (M) förslag. 

Ärendet 

Äldreomsorgsnämnden i beslut från den 20 juni 2022, § 52, begärt att 
Teknik- och servicenämnden skyndsamt redovisar en tidsplan för installering 
av sprinklers på vård- och omsorgsboende, senast den 15 augusti 2020. 
 
Teknik- och servicenämnden kan inte på så kort varsel presentera en 
realistisk tidsplan, utan har vänt sig till hyresvärden Marks bostad AB för att 
ta fram en ny tidsplan för att kunna presentera den senare under hösten 
2022. 

Ärendets behandling 

Se Teknik- och servicenämndens beslut § 93/2022 den 15 september 2022. 
 
Se även äldreomsorgsnämndens protokoll § 52 den 20 juni 2022. 

Dagens sammanträde 

Utredare Måns Åberg föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ylva Höglund (M) med bifall av Yvonne Kindström (SD) och Madeléne Jensen 
(V) föreslår att Teknik- och servicenämnden ska presentera en tidsplan till 
Äldreomsorgsnämndens nästa sammanträde som infaller den 17 november 
2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar om äldreomsorgsnämnden kan ta 
beslut enligt Ylva Höglunds (M) förslag, och finner att så sker. 
 
Beslutet antas. 
 

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden, per e-post. 
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§ 83 Dnr. 2022-72 

Komplettering till budgetunderlag 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag till komplettering av 
budgetunderlag avseende organisatorisk tillhörighet för det kommunala 
pensionärsrådet. Äldreomsorgsnämnden äskar till budgeterade medel för 
kommunala pensionärsrådet ramjusteras till Omsorgsnämnden och att 
nämnden dessutom tillförs budget motsvarande kostnaden för 0,25 tjänst för 
sekreterar- och kanslifunktion för rådet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 120 att det kommunala 
pensionärsrådet övergår till omsorgsnämnden. 
 
Denna flytt av det kommunala pensionärsrådet medför ökade kostnader för 
nämnden, kostnader som nämnden önskar kompensation för. 
 
Idag är det budgeterat 50 tkr för det kommunala pensionärsrådets 
verksamhet, dessa medel ska täcka de kostnader som uppstår i samband med 
rådets möte och utbildningar. Äldreomsorgen äskar att dessa medel 
ramjusteras till omsorgsnämnden. 
 
En flytt av råden innebär också utökade arbetsuppgifter för nämndens 
förvaltning då den ska bistå med sekreterar- och kansliservice för rådet. 
Nämnden bedömer att det behövs 0,25 tjänst för att klara dessa 
arbetsuppgifter. Detta är resurser som idag inte finns. Äldreomsorgen äskar 
därför medel för denna funktion, motsvarande 0,25 tjänst. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 23 september 2022. 
 
Se även äldreomsorgens arbetsutskotts beslut § 43 den 3 oktober 2022. 

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Hans Borg föredrar ärendet samt svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag till komplettering av 
budgetunderlag avseende organisatorisk tillhörighet för det kommunala 
pensionärsrådet. Äldreomsorgsnämnden äskar till budgeterade medel för 
kommunala pensionärsrådet ramjusteras till Omsorgsnämnden och att 
nämnden dessutom tillförs budget motsvarande kostnaden för 0,25 tjänst för 
sekreterar- och kanslifunktion för rådet. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 

mailto:ks@mark.se
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§ 84 Dnr. 2022-39 

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per 

september 2022 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden godkänner Verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi 
och följetal till och med september 2022. 

Ärendet 

Utöver de tre uppföljningsrapporter som nämnden skickar till 
kommunstyrelsen varje år, gör socialförvaltningen en verksamhetsuppföljning 
utifrån ekonomi och nyckeltal till nämnden. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 10 oktober 2022. 

Dagens sammanträde 

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 september 2022. 
 
Förslaget antas. 
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§ 85 Dnr. 2022-48 

Utveckling och organisering av färdtjänsten i Marks 

kommun 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden beslutar enligt Ylva Höglunds (M) förslag. 

Ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 3 oktober 2022 § Marks kommun från och med 
den 16 juni 2027 ingår avtal med Västtrafik AB angående upphandling, 
samordning och utförande av färdtjänstresor. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 16 september 2022. 
 
Se även äldreomsorgens arbetsutskotts beslut § 40 den 3 oktober 2022. 

Dagens sammanträde 

Utredare Magnus Svensson och företrädare från persontransportsavdelningen 
inom Tekniska förvaltningen i Borås, Christer Norberg och Peder Andersen, 
föredrar ärendet samt svarar på frågor.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ylva Höglund (M) med bifall från Yvonne Kindström (SD), Ulla Lätt (S) och 

Martin Arnell (KD) föreslår att nytillträdd nämnd 2023 tar beslut gällande 

avtal med Västtrafik AB från den 16 juni 2027. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar om äldreomsorgsnämnden kan ta 
beslut enligt Ylva Höglunds (M) förslag, och finner att så sker. 
 
Beslutet antas. 
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§ 86 Dnr. 2022-91 

Utvärdering av den förändrade prismodellen för färdtjänst i 

Marks kommun 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden godkänner utvärderingen av den förändrade 
prismodellen för färdtjänstresor och översänder den till kommunstyrelsen. 

Ärendet 

I budget 2022-2023 för Marks kommun beslutad av kommunfullmäktige den 
18 november 2021, står följande på s. 8 gällande färdtjänsttaxan: 
 

Äldreomsorgsnämnden uppdras att utvärdera den  
förändrade prismodellen för färdtjänstresor som infördes  
våren 2021. 
 

Utvärdering har genomförts och har berört resmönster, kostnadsutveckling 
och kundnöjdhet. Utvärderingen visar att resmönstret har förändrats genom 
att reslängd totalt och reslängd per resa har minskat betydligt samt att en 
större andel av resorna sker utanför kommunen än tidigare. Kommunens 
kostnad har ökat något totalt sett, men kommunens del av kostnaden samt 
kostnad per resa har minskat. Kundnöjdheten har inte förändrats nämnvärt. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 22 september 2022. 
 
Se även äldreomsorgens arbetsutskotts beslut § 41 den 3 oktober 2022. 

Dagens sammanträde 

Utredare Magnus Svensson föredrar ärendet samt svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner utvärderingen av den förändrade 
prismodellen för färdtjänstresor och översänder den till kommunstyrelsen 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
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§ 87 Dnr. 2022-147 

Förslag till arbetsgrupp för arbetet med Nämndplan 2023-

2024 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till 
Nämndplan 2023-2024. 

Ärendet 

Fastställande av arbetsgrupp gällande Nämndplan 2023-2024. 

Dagens sammanträde 

Ulla-Maj Persson (C) föredrar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till 
Nämndplan 2023-2024. 
 
Förslaget antas. 
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§ 88   

Övriga frågor 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden beslutar att förvaltningschef ges i uppdrag att till den 
17 november 2023 sammanställer ett underlag gällande omorganisationen. 
 
RESERVATION 
Martin Arnell (KD) reserverar sig mot äldreomsorgsnämndens beslut. 

Dagens sammanträde 

Ylva Höglund (M) ställer frågan om omorganisationen och yrkar på ett bättre 
underlag och att ärende tas upp i nämnd den 17 november 2022. 
 
Ylva Höglund (M) ställer frågan om vilket namn nämnden har, 
äldreomsorgsnämnden eller omsorgsnämnden. Svar på frågan är att från den 
1 januari 2023 gäller omsorgsnämnden. 
 
Ulla Lätt (S) ställer frågan om omorganisationen.  
 
Förvaltningschef Talieh Ashjari svarar på frågor gällande omorganiseringen. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Förvaltningschefen ges i uppdrag av nämnden att till den 17 november 2023 
sammanställer ett underlag gällande omorganisationen. 

 

RESERVATION 
Martin Arnell (KD) reserverar sig mot äldreomsorgsnämndens beslut. 
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§ 89  

Redovisning av domar och beslut   

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och  
beslut för perioden 2022-09-02 - 2022-10-05, 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 bilagor, den 6 oktober 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2022-09-02 - 2022-
10-05 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 90   

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. 2022-109 – Klagomål inkommer via mail under perioden den 6 

september 2022 till den 14 september 2022 gällande färdtjänst. 
Klagomålen gäller försenad transport samt problem med bilens GPS. 

 
- Dnr. 2022-38 – Klagomål inkommit via Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) från syster till patient i hemtjänsten och hemsjukvården. IVO 
avslutar ärendet. 

 
- Dnr. 2022-127 – Skrivelse inkommer via mail den 7 september 2022 från 

Vårdföretagarna avseende kostnadsökningar i privatdriven omsorg.  
 

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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§ 91   

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) 
2022-09-01 – 2022-09-30 – 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 

2022-09-01 – 2022-09-30 

 

Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 

2022-10-03 

Anställningsbeslut längre än sex månader 

2022-06-01 – 2022-09-30 

Ledigheter längre än sex månader 
2022-09-01 – 2022-09-30 
 
Avtal 
Dnr. 2022-128 – Köp av tjänst, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
 
Dnr. 2018-101 – Tilläggsavtal avseende Tieto (Lifecare) 
 
Dnr. 2022-141 – Placeringsavtal, Lunnagårds Sjukhem AB 
 
Avgiftsbeslut 

2022-09-01 – 2022-09-30 
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forts. § 91 
 
Beslut om jämkning av dubbelt boende 

2022-09-01 – 2022-09-30 

 
Övrigt 
Dnr. 2022-103 – Skriftlig varning den 1 september 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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§ 92   

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

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

Meddelanden 

Kommunfullmäktige  
§ 149/2022 – Näringslivspolicy 
 
§ 157/2022 – Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
§ 159/2022 – Entledigande och fyllnadsval av ledamot i socialnämnden (M) 
 
Teknik- och servicenämnden 
§ 92/2022 – Svar angående begäran om utökning av vård- och 
omsorgsplatser på Kullabyn 
 
§ 93/2022 – Svar på begäran om tidsplan för installering av sprinklers på 
vård- och omsorgsboende 
 
§ 94/2022 – Svar på begäran om tidsplan för färdigställande av äldreboende 
etapp 1 på kinnaborg 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Inspektionsrapport för tillsyn av Rönnäng – HÄL.2022.1294 
 
Inspektionsrapport för tillsyn av Solgård – HÄL.2022.1308 
 
Inspektionsrapport för tillsyn av Kinnaborgs korttidsboende – HÄL.2022.1302 
 
Inspektionsrapport för tillsyn av Olof Markus – HÄL.2022.1305 
 
Inspektionsrapport för tillsyn av Almäng – HÄL.2022.1288 

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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§ 93   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 

 

 
 

 


