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 Arne Bredin Bostadshandläggare § 13   
 Johan Strömsjö 1:e biståndshandläggare, 

Handläggarenheten 
§ 14  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 15-23  
 Johanna Gunnarsson Utvecklingsledare §§ 15-23  
 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare §§ 15-23  
 Maria Olsson Planeringsledare § 15  
 Magnus Svensson Utredare § 16  
 Johan Bank Skoglund Utredare § 17  
 Tor Ellnefors Ekonom §§ 19-20  
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 
  
Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Kinna, den 15 mars klockan 15.15 
  
Underskrifter Sekreterare  §§ 12-23 
  Janny Åhman   
     
 Ordförande    
  Ulla-Maj Persson (C)    
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 Martin Arnell (KD) 
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  Innehållsförteckning 
  
Anmälan och prövning om jäv § 12 

Ansökan enligt lag om bostadsanpassningsbidrag § 13 

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen utöver riktlinjerna § 14 

Svar på remiss gällande framtagande av ny regional avfallsplan § 15 

Svar på remiss gällande handlingsplan för psykisk hälsa i Västra  
Götaland 2018-2022 

§ 16 

Utnämnande av nytt dataskyddsombud § 17 

Svar på remiss gällande motion om samarbete med jägarkåren i 
syfte att servera mer lokalt viltkött i verksamheterna 

§ 18 

Svar på remiss gällande riktlinjer för omhändertagande av avlidna 
mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner 

§ 19 

Svar på uppdrag om utredning rörande äldreomsorgen från Mark-
majoriteten 
 

§ 20 

Svar på uppdrag från kommunfullmäktige gällande resursplanering 
för äldreomsorgen 

§ 21 

Information om kommande ärende gällande utredning av nya  
boendeplatser inom äldreomsorgen 

§ 22 

Information om ordförandebeslut § 23 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 4(16) 
 Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
 2021-03-15 

  
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 12   

Anmälan och prövning om jäv 
 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
 
________________ 
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§ 13 Dnr. 
 
Ansökan enligt lag om bostadsanpassningsbidrag 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
 
________________ 
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§ 14  
 
Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen utöver riktlinjerna 

 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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forts. § 14 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
 
________________ 
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§ 15 Dnr. 2021-13 730 

Svar på remiss gällande framtagande av ny regional avfallsplan 

 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark,  
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda har i samverkan tagit fram en 
gemensam regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för  
perioden 2021 - 2030. Den regionala avfallsplanen är ute på remiss under 
första halvåret 2021. Avfallsplanen berör många olika delar av kommunens 
verksamhet och dessa olika delar av kommunen bör ta del av remissförslaget. 
Boråsregionen önskar ett samlat svar från varje kommun på remissen senast 
den 14 maj 2021.  
 
I framtagandet av ett samlat svar från Marks kommun efterfrågar kommun-
ledningskontoret nämndernas synpunkter på förslaget till regional avfallsplan. 
Kommunstyrelsen beslutar om besvarandet av remissen den 6 maj 2021, och 
synpunkter från nämnderna behöver inkomma senast den 25 mars 2021. 

Ärendets behandling 
Se tjänsteutlåtande, med bilagor, den 26 februari 2021, där det föreslås att  
äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder 
detta till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Planeringsledare Maria Olsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen. 

 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 16 Dnr. 2021-34 730 

Svar på remiss gällande handlingsplan för psykisk hälsa i Västra  
Götaland 2018-2022 

 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Inom ramen för regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners överens-
kommelse ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”, finns det en 
regional handlingsplan för psykisk hälsa som är gemensam för Västra Göta-
landsregionen, de 49 kommunerna via kommunalförbunden och Västkom 
samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. Handlingsplanen  
gäller för åren 2018-2020. Nu är planen förlängd med små justeringar och 
gäller till år 2022. I Marks kommun är det kommunstyrelsen som tar beslut 
om att anta den förlängda handlingsplanen. Kommunstyrelsens beslut ska 
meddelas till Boråsregionen den 14 maj 2021, och synpunkter från nämnden 
behöver inkomma senast den 21 april 2021.  

Ärendets behandling 
Se tjänsteutlåtande, med bilagor, den 1 mars 2021, där det föreslås att  
yttrandet, daterat den 1 mars 2021, översänds som äldreomsorgsnämndens 
svar till kommunstyrelsen. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 17 Dnr. 2021-35 730 

Utnämnande av nytt dataskyddsombud  

 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Gunilla Norström till dataskyddsombud. Gunilla 
Norström ersätter därmed Eva-Lena Julin Rydbo. 
 

Ärendet 
Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska varje personuppgiftsansvarig 
inom kommunen ha ett dataskyddsombud. Äldreomsorgsnämnden har  
tidigare utsett Eva-Lena Julin Rydbo till dataskyddsombud. Det nuvarande 
dataskyddsombudet har valt att avsluta sin tjänst i Marks Kommun. Beslut 
behöver nu fattas om vem som ska ha uppdraget därefter.  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 8 mars 2021, där det föreslås att 
äldreomsorgsnämnden utser Gunilla Norström till dataskyddsombud. Gunilla 
Norström ersätter därmed Eva-Lena Julin Rydbo. 

Dagens sammanträde 
Utredare Johan Bank Skoglund föredrar ärendet.  

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

 
Äldreomsorgsnämnden utser Gunilla Norström till dataskyddsombud. Gunilla 
Norström ersätter därmed Eva-Lena Julin Rydbo. 
 
Förslaget antas. 
  
________________ 
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§ 18 Dnr. 2021-9 730 

Svar på remiss gällande motion om samarbete med jägarkåren i syfte 
att servera mer lokalt viltkött i verksamheterna 

 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Moderaterna har i en motion den 22 oktober 2020 föreslagit Kommunfullmäk-
tige i Mark besluta: 
 

- Att Marks kommun etablerar ett samarbete med jägarkåren med syfte 
att servera mer lokalt viltkött i verksamheterna.  
 

- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla mer lokalt viltkött. 
 

- Att Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att planera för att  
servera mer viltkött i verksamheterna. 

 
Motionen har skickats på remiss från kommunfullmäktige till kommunstyrel-
sen som i sin tur har bett äldreomsorgsnämnden om yttrande senast den 31 
maj 2021. 

Ärendets behandling 
Se tjänsteutlåtande, med bilagor, den 3 februari 2021, där det föreslås att  
äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna föredrar ärendet.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 12(16) 
 Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
 2021-03-15 

  
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr. 2021-9 730 

Svar på remiss gällande riktlinjer för omhändertagande av avlidna 
mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner 

 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till remissvar som sitt eget och 
översänder detta till Västkom. 
 

Ärendet 
Marks kommun har fått möjlighet att ge ett remissvar på länsgemensam  
riktlinje för omhändertagande av avlidna. Syftet med en länsgemensam  
riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive kostnader, gällande 
transport och bårhusförvaring. Detta för att uppnå en jämlik bårhusverksam-
het inom Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län. 
Riktlinjen för omhändertagande av avlidna har skickats på remiss från Västra 
Götalandsregionen och VästKom till Marks kommun och bett om ett yttrande  
senast den 30 april 2021. 

Ärendets behandling 
Se tjänsteutlåtande, med bilagor, den 4 mars 2021, där det föreslås att  
äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till remissvar som sitt eget och 
översänder detta till Västkom. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till remissvar som sitt eget och 
översänder detta till Västkom. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 20 Dnr. 2020-36 730 

Svar på uppdrag om utredning rörande äldreomsorgen från Markma-
joriteten 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna informerar och svarar på frågor om 
ärendet avseende svar på uppdrag om utredning rörande äldreomsorgen från 
Markmajoriteten. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
_______________ 
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§ 21 Dnr. 2020-25 041 

Svar på uppdrag från kommunfullmäktige gällande resursplanering 
för äldreomsorgen 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna informerar och svarar på frågor om 
ärendet avseende svar på uppdrag från kommunfullmäktige gällande resurs-
planering för äldreomsorgen 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
_______________ 
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§ 22 Dnr. 2021-31 730 

Information om kommande ärende gällande utredning av nya  
boendeplatser inom äldreomsorgen 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna informerar och svarar på frågor om 
kommande ärende om planering av nya boendeplatser inom äldreomsorgen. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
_______________ 
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§ 23 

Information om ordförandebeslut 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde  
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) informerar om följande ordförandebeslut:  
 

- Godkännande av upphandlingsdokument för upphandling –  
bemanningstjänster socionomer, beslutad den 24 februari 2021. 

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