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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Äldreomsorgsnämnden 

2022-12-19 

Tid   Klockan 13.15 – 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 (L) 

 M Ylva Höglund 

 M Magnus Lillecrona, tjänstgör för Rolf Skarin (M) 

 SD Yvonne Kindström 

 V Madeléne Jensen 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

 S Ritva Eklund 

 C Karl-Åke Axelsson 

 KD Ruth-Marie Engström 

 SD Siv Scarborough 

 SD Sara Lindwall 

 
 Tjänstpersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Nicklas Löfström Nämndsekreterare  

 Erika Agnarsson Verksamhetschef  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  

 Måns Åberg Utredare  

 Tor Ellnefors Ekonom  

 Kristin Johansson Utredare  

 Annika Lennhager Teknik- och 

serviceförvaltningen 

§ 116-117 

 Erik Glansin Teknik- och 

serviceförvaltningen 

§ 116-117 

 Svante Dahlquist Mark Bostäder AB § 116-117 

 Johan Strömsjö 1:e biståndshandläggare § 117-118 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 22 december 2022, klockan 08.30 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 113-127 

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 

2022-12-19, §§ 113-127 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-12-22 

Datum för anslags 

nedtagande 
2023-01-13 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Nicklas Löfström 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 113  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 

granskare 

§ 114  

Information från förvaltningen § 115  

Information angående begäran om tidsplan för installering av 
sprinklers på vård- och omsorgsboende 

§ 116  

Ombyggnation avseende Kullabyns äldreboende § 117  

Riktlinjer för biståndshandläggning § 118  

Delegationsordning för omsorgsnämnden § 119  

Nämndplan § 120  

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per  
november 2022 

§ 121  

Redovisning av domar och beslut § 122  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 123  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut § 124  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 125  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 126  

Information om ordförandebeslut § 127  
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§ 113 

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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§ 114   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 

av nya granskare 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 14 november 2022. 

Ärendet 

Ulla Lätt (S) och Sara Lindwall (SD) har granskat följande beslut anmälda vid 
äldreomsorgsnämndens sammanträde den 14 november 2022: 
 

- Två beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i from av hemtjänst och 

trygghetslarm. 

- Ett beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av matdistribution. 

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

hemtjänst, trygghetslarm samt daglig verksamhet. 

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

hemtjänst, trygghetslarm och ledsagning. 

Ärendets behandling 

Se kommentar till utförd granskning den 29 november 2022. 

Dagens sammanträde 

Ulla Lätt (S) och Sara Lindwall (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 14 november 2022. 
 
 
Förslaget antas. 
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§ 115  

Information från förvaltningen 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Information från förvaltningen. 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om Corona situationen som åter 

har ökat samt influensan som är aktuell. Vidare information om telefoner och 

läsplattor som behöver ominstalleras innan den 15 januari 2023. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 116 Dnr. 2022-81 

Information angående begäran om tidsplan för installering 

av sprinklers på vård- och omsorgsboende 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 

Äldreomsorgsnämnden har i ett 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 2022. 
 
Teknik- och servicenämnden har tidigare meddelat att nämnden inte kan på 
så kort varsel presentera en realistisk tidsplan, utan har vänt sig till 
hyresvärden Marks Bostads AB för att ta fram en ny tidsplan för att kunna 
presentera den senare under hösten 2022, se Teknik- och servicenämnden 
beslut, § 93/2022, den 15 september 2022. 
 
Äldreomsorgsnämnden har i samband med ärendets behandling vid möte den 
17 oktober föreslagit att teknik- och servicenämnden ska presentera en 
tidsplan till äldreomsorgsnämndens sammanträde den 17 november. Teknik- 
och serviceförvaltningen har underhand meddelat socialförvaltningen att 
Marks Bostads AB inte kommer att kunna presentera en tidsplan förrän till 
Äldreomsorgsnämndens möte i december. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 november 2022. 
 
Se även äldreomsorgsnämndens beslut, § 101, den 14 november 2022. 

Dagens sammanträde 

Utredare Måns Åberg, Teknik- och serviceförvaltningen Annika Lennhager och 
Erik Glansin företrädare och Marks Bostäder AB Svante Dahlquist föredrar 
ärendet samt svarar på frågor.  
 
Omprioritering av Rönnäng så det tidigareläggs till början av 2023. Cirka fyra 
till fem enheter kommer avverkas per år. Björkeberga kommer vara aktuell 
vid ombyggnad vilket kommer ske inom snar framtid. Totalt är det 15 stycken 
enheter som ska utrustas med sprinklersystem. I dagsläget oklart om 
nämnden behöver ta beslut inför varje installation, beroende på 
delegationsordningen. Ett tilläggsavtal kommer krävas för en installation med 
teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Marks Bostäder AB kommer presentera en tidsplan som idag finns.  
 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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forts. § 116 
 
Förslaget antas. 
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§ 117 Dnr. 2022-173 

Ombyggnation avseende Kullabyns äldreboende 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna ombyggnation av Kullabyns 
vård- och omsorgsboende i enlighet med förslaget från Marks Bostads AB och 
Teknik- och servicenämnden. 

Ärendet 

Kullabyns vård- och omsorgsboende i Torestorp har under en tid varit föremål 
för utredning vid Mark Bostads AB och Teknik- och servicenämnden med 
anledning av brister i form av avsaknad av en separat tvättstuga och 
omklädningsrum för personalen. Till detta arbete har under hand även 
tillkommit fråga om sprinklerinstallation med anledning av tillsyn som utförts 
av räddningstjänsten, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

Ärendets behandling 

Se Teknik- och servicenämndens protokoll, § 94/2022, den 15 september.  
 
Se även äldreomsorgsnämndens protokoll, § 53, den 20 juni 2022. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Erika Agnarsson och utredare Måns Åberg föredrar ärendet 
och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna ombyggnation av Kullabyns 
vård- och omsorgsboende i enlighet med förslaget från Marks Bostads AB och 
Teknik- och servicenämnden. 
 
Förslaget antas. 
 

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden, per e-post till: tsn@mark.se 

Marks Bostäder AB. per e-post till: marksbostadab@mark.se 

 

  
 

mailto:tsn@mark.se
mailto:marksbostadab@mark.se
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§ 118 Dnr. 2022-169 

Riktlinjer för biståndshandläggning 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antar de reviderade riktlinjerna för bistånds-
handläggning inom äldreomsorgen. 

Ärendet 

Riktlinjerna har reviderats av medarbetare inom myndighetsutövningen 
äldreomsorgen. Riktlinjerna har genomgått en uppdatering avseende layout 
för att stämma överens med nya styrdokuments mallen. Vidare finns 
förändringar i vissa områden. 
 
Det bör framhållas att insatserna alltid ska bedömas individuellt och brukarna 
har rätt att ansöka om vad de vill. Insatsernas omfattning kan därför se olika 
ut för olika personer beroende på hjälpbehovet. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 25 november 2022. 
 
Se även arbetsutskottets beslut, § 53, den 5 december 2022. 

Dagens sammanträd 

1:e biståndshandläggare Johan Strömsjö och verksamhetschef Erika 
Agnarsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antar de reviderade riktlinjerna för 
biståndshandläggning inom äldreomsorgen. 
 
Förslaget antas. 
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§ 119 Dnr. 2022-68 

Delegationsordning för omsorgsnämnden 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antar förslag, daterat 2022-11-29, till 
delegationsordning för omsorgsnämnden och att delegationsordningen träder i 
kraft den 1 januari 2023. 

Ärendet 

Genom delegationsordningen flyttar äldreomsorgsnämnden över 
beslutanderätten 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. I aktuellt ärende är 
avsikten att äldreomsorgsnämnden antar en ny delegationsordning utifrån att 
ny mandatperiod stundar. Då äldreomsorgsnämnden byter namn till 
omsorgsnämnden den 1 januari 2023 har det beaktats i förslaget. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 30 november 2022. 
 
Se även äldreomsorgens arbetsutskotts beslut, § 54, den 5 december 2022, 
där arbetsutskottet lämnar utan förslag till äldreomsorgsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Utredare Kristin Johansson föredrar ärendet samt svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar förslag, daterat 2022-11-29, till 
delegationsordning för omsorgsnämnden och att delegationsordningen träder i 
kraft den 1 januari 2023. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas till: 

Verksamhetschef äldreomsorg. 

Enhetschef äldreomsorg. 

Systemförvaltare LifeCare. 
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§ 120   Dnr. 2022-147 

Nämndplan 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden godkänner nämndplan 2023 - 2024 och översänder 
den till kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Nämndplan 2023–2024 är ett politiskt dokument som styr i vilken riktning 
nämnden, socialförvaltningen och dess verksamheter ska arbeta utefter. 
Äldreomsorgens arbetsutskott fick i uppdrag av äldreomsorgsnämnden på 
dess sammanträde 17 oktober 2022, § 87, att upprätta en nämndplan för 
2023–2024. Arbetsutskottet har med hjälp av tjänstemän upprättat ett 
förslag till nämndplan 2023–2024. 

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2022, § 55, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner nämndplan 2023 – 2024 och 
översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 9 december 
2022. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari, administrativ chef Hans borg, 
verksamhetschef Elisabeth Kroon och Erika Agnarsson samt ekonom Tor 
Ellnefors föredrar ärendet samt svarar på frågor.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Yvonne Kindström (SD) föreslår, med bifall från Ylva Höglund (M) och Magnus 
Lillecrona (M), att behandla ärendet tills nästkommande sammanträde. 
 
Laila Neck (S) föreslår att äldreomsorgsnämnden antar nämndplan 2023-
2024, med ändring av mål 2023-indikatorn i punkt 4.2, från ≤18 till ≤17. 
 
Magnus Lillecrona (M) föreslår att äldreomsorgsnämnden antar nämndplan 
2023-2024, med ändringen att följande rubriker: 5 Ekonomi och 7.2 
Organisationbild, lyfts ur för beslut av omsorgsnämnden 2023. 
 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) finner att det finns tre förslag till beslut och 
ställer dom mot varandra.  
 
Yvonne Kindström (SD) förslag, med bifall från Ylva Höglund (M) och Magnus 
Lillecrona (M), att behandla ärendet tills nästkommande sammanträde. 
 
Laila Neck (S) förslag att äldreomsorgsnämnden antar nämndplan 2023-2024, 
med ändring av mål 2023-indikatorn i punkt 4.2, från ≤18 till ≤17. 
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forts. § 120 

 
Magnus Lillecrona (M) förslag att äldreomsorgsnämnden antar nämndplan 
2023-2024, med ändringen att följande rubriker: 5 Ekonomi och 7.2 
Organisationbild, lyfts ur för beslut av omsorgsnämnden 2023. 
 
Ordförande finner att äldreomsorgsnämnden antar Laila Neck´s (S) förslag 
och Magnus Lillecrona´s (M) förslag. 
 
Beslutet antas 
 

Reservation 

Yvonne Kindström (SD) Ylva Höglund (M) och Magnus Lillecrona (M) 
reserverar sig mot beslut till förmån för Yvonne Kindström´s (SD) förslag att 
anta nämndplan 2023-2024. 
 

Beslut skickas till: 

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

 

mailto:ks@mark.se
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§ 121   Dnr. 2022-39 

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per 

november 2022 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi 
och följetal till och med november 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 12 december 2022, 
där det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner verksamhets-
uppföljningen utifrån ekonomi och följetal till och med november 2022. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Elisabeth Kroon och Erika Agnarsson 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 november 2022. 
 
Förslaget antas. 
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§ 122  

Redovisning av domar och beslut   

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och  
beslut för perioden 2022-11-04 - 2022-12-08, 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 9 december 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om  
redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2022-11-04 - 2022-
12-08 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 123   

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. 2022-133 – Mail inkommer den 20 september 2022 till förvaltnings-

chefen från chefsombudet och skyddsombudet för Vision avd. Mark. Mailet 
innehåller synpunkter och kritik mot planer på om-organisation. Delar av 
kritiken tas tillbaka i mail den 22 september 2022. Flera delar av kritiken 
kvarstår och handlar bland annat om att det saknas tidsplan och risk för 
att förvaltningschefen som snart avgår och därmed inte kommer ha 
möjlighet att följa upp resultatet av omorganisationen. 

 
- Dnr. 2022-164 – Klagomål inkommer den 27 oktober 2022 via brev till 

kommunledningskontoret från privatperson. Klaganden menar att alla inte 
betalar samma pris för mat på Kullabyn i Torestorp. Klaganden begär att 
bli ersatt för delar av de kostnader han har lagt ut. 

 
- Dnr. 2022-163 – Synpunkter inkommer den 17 november 2022 till 

förvaltningens synpunktstelefon från en god vän till brukare som har 
hemtjänst och boendestöd. Enligt vännen får inte brukaren den hjälp han 
behöver och han får även enligt klaganden fakturor för hemtjänst som han 
inte fått tillgång till. 

 
- Dnr. 2022-165 – Dotter ringer den 24 november 2022 och framför 

klagomål gällande sin pappa i samband med att pappan skickats in till 
sjukhus. 

 
- Dnr. 2022-163 – Svärdotter ringer den 7 december 2022 till 

förvaltningens synpunktstelefon och lämnar klagomål på bristfällig 
hemgång efter vårdplanering gällande svärmodern. Klaganden har 
synpunkter på bristfällig information, på biståndshandläggares bemötande 
samt på att kommunen inte har ordnat med svärmoderns lås så att 
hemtjänsten kan komma in. 

 

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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§ 124  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 2022-07-01 – 2022-
09-30, 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 2022-07-01 – 2022-09-30.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om 
redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om bistånd enigt 
socialtjänstlagen för perioden 2022-07-01 – 2022-09-30 kan antecknas till 
protokollet, och finner att så sker.   
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§ 125   

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) 
2022-11-01 – 2022-11-30 – 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 

2022-11-01 – 2022-11-30 

 

Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 

2022-12-05 

Anställningsbeslut längre än sex månader 

2022-11-01 – 2022-11-30 

Ledigheter längre än sex månader 
2022-11-01 – 2022-11-30 
 
Avtal 
Dnr. 2022-68 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2018-68 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2018-68 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2018-68 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2018-68 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 



Sida 20(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Äldreomsorgsnämnden 

2022-12-19 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

forts. § 125 
 
Dnr. 2019-101 –Tilläggsavtal, Tieto Sweden AB 
 
Avgiftsbeslut 

2022-11-01 – 2022-11-30 

 
Beslut om jämkning av dubbelt boende 

2022-11-01 – 2022-11-30 

 
Övrigt 
Dnr. 2022-167 – Beslut om avstängning från arbetet enligt AB § 10. 
 

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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§ 126    

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

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

Meddelanden 

Kommunstyrelsen 
§ 214/2022 – Beslut om förlängning handlingsplan psykisk hälsa 
 
§ 224/2022 – Planeringsförutsättningar för Budget 2024-2027 
 
Västra Götalandsregionen 
Protokoll från patientnämnden den 24 november § 33, Äldres röster i vården. 
 

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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§ 127   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 

 

 
 

 


