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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 77  

Ansökan om bistånd i form av vård- och omsorgsboende i extern  
regi 

§ 78  

Ansökan om bistånd i form av vård- och omsorgsboende i extern  
regi 

§ 79  

Ansökan om bistånd i form av vård- och omsorgsboende i extern  
regi 

§ 80  

Återbetalning av beviljad anpassning enligt lagen om bostads-
anpassningsbidrag 

§ 81  

Ansökan om åtgärder enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag § 82  

Tilldelning och undertecknande av avtal - Inköp och hemleverans 
av dagligvaror till brukare 

§ 83  

Uppsägning av ramavtal gällande bemanningstjänster sjuk-
sköterskor 

§ 84  

Upphandling avseende trygghetslarm inom hemtjänsten § 85  

Svar på remiss gällande förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser 

§ 86  

Svar på remiss gällande Färdplan – länsgemensam strategi för god 
och nära vård 

§ 87  

Yttrande gällande detaljplan för Kråkered 1:9 § 88  

Förändring av delegationsordning § 89  

Riskanalys 2022 § 90  

Nämndplan 2022-2023 § 91  

Information om ordförandebeslut § 92  

   

 

  



Sida 4(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2021-12-06 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77   

Anmälan och prövning om jäv 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar till protokollet att ingen ledamot eller ersättare 
anmäler jäv. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) påminner om att ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet 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 arbetsutskottet anser sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om det kan antecknas 
till protokollet att ingen anmäler jäv under dagens sammanträde, och finner 
att så sker. 
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§ 78  

Ansökan om bistånd i form av vård- och omsorgsboende i 
extern regi 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 79  

Ansökan om bistånd i form av vård- och omsorgsboende i 
extern regi 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 80  

Ansökan om bistånd i form av vård- och omsorgsboende i 
extern regi 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 81 

Återbetalning av beviljad anpassning enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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forts. § 81 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 82 

Ansökan om åtgärder enligt lagen om bostads-
anpassningsbidrag 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 83 Dnr. 2018-97 

Tilldelning och undertecknande av avtal - Inköp och 
hemleverans av dagligvaror till brukare 
Arbetsutskottets beslut 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott godkänner tilldelningsbeslutet och 
tecknar avtal med leverantör Coop Väst avseende inköp och leverans av 
dagligvaror till brukare. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 9 februari 2021, § 7, att 
avbryta upphandlingen på grund av att inkommet anbud inte uppfyller ställda 
krav avseende GDPR och personuppgiftshantering. Upphandlingen övergår till 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering i enlighet med 6 kap 12 § 
LOU. Sommaren 2021 inkom offerter från två leverantörer. Offerterna är 
utvärderade ihop med referensgruppen. Arbetsutskottet har att ta ställning till 
godkännande och tilldelning av avtal med leverantör avseende inköp och 
hemleverans av dagligvaror till brukare inom hemtjänsten.  

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet beslutade den 1 november 2021, § 70, att ärendet 
återremitteras för komplettering med en kostnadsanalys för Marks kommun 
samt belysa information om eventuellt avtalsbrott och tidseffektiviteten för 
verksamheten med hemleverans av dagligvaror till brukare. 
 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 18 november 
2021, där det föreslås att äldreomsorgsnämnden arbetsutskott godkänner 
tilldelningsbeslutet och tecknar avtal med leverantör Coop Väst avseende 
inköp och leverans av dagligvaror till brukare. 

Dagens sammanträde 
Upphandlare Anna Gong föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott godkänner tilldelningsbeslutet och 
tecknar avtal med leverantör Coop Väst avseende inköp och leverans av 
dagligvaror till brukare. 
 
Förslaget antas. 
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§ 84 Dnr. 2019-44 

Uppsägning av ramavtal gällande bemanningstjänster 
sjuksköterskor  
Arbetsutskottets beslut 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott beslutar om att inte utnyttja 
förlängningsoptionerna när avtalen upphör. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Marks kommun har ramavtal med fem leverantörer gällande bemannings-
tjänster för sjuksköterskor. Avtalen gäller i två år till och med den 9 mars 
2022, och kan förlängas med ett år i taget vid två tillfällen. Arbetsutskottet 
har att ta ställning till om att avtalen ska förlängas eller inte.  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 19 november 2021, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden arbetsutskott beslutar om att inte utnyttja 
förlängningsoptionerna när avtalen upphör. 

Dagens sammanträde 
Upphandlare Anna Gong föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott beslutar om att inte utnyttja 
förlängningsoptionerna när avtalen upphör. 
 
Förslaget antas. 
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§ 85 Dnr. 2021-184 

Upphandling avseende trygghetslarm inom hemtjänsten 
Arbetsutskottets beslut 
Äldreomsorgsnämnden ansluter till ADDA:s ramavtal Trygghetslarm och 
larmmottagning 2019 för att teckna ett avtal med en leverantör gällande 
trygghetslarm inom hemtjänsten. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Marks kommun har ett avtal för området med Doro som gäller till och med 
den 31 juli 2022, varav den sista förlängningsoptionen har utnyttjats. Därför 
behöver en ny upphandling genomföras för att täcka upp behovet framöver.  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 19 november 2021, med bilaga, 
där det föreslås att äldreomsorgsnämnden ansluter till ADDA:s ramavtal 
Trygghetslarm och larmmottagning 2019 för att teckna ett avtal med en 
leverantör gällande trygghetslarm inom hemtjänsten. 

Dagens sammanträde 
Upphandlare Anna Gong föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden ansluter till ADDA:s ramavtal Trygghetslarm och 
larmmottagning 2019 för att teckna ett avtal med en leverantör gällande 
trygghetslarm inom hemtjänsten. 
 
Förslaget antas. 
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§ 86 Dnr. 2021-172 

Svar på remiss gällande förslag till Hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden antar framtaget förslag till remissvar och synpunkter 
och översänder det till kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 
Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 
Götalandsregionen (VGR). 
 
På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och 
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 
har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras 
i överenskommelse, också reviderats. 
 
Genomgående i denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta 
fokus på personcentrerat förhållningssätt.  
 
Ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och styrelser 
efterfrågas med uppmaningen att använda framtagen arbetsmall för att samla 
in och sammanställa sitt remissvar. Marks kommun kan lämna synpunkter 
senast den 31 december 2021 via webbformulär. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 25 november 
2021, där det föreslås att äldreomsorgsnämnden antar framtaget förslag till 
remissvar och synpunkter och översänder det till kommunstyrelsen.  

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar framtaget förslag till remissvar och synpunkter 
och översänder det till kommunstyrelsen.  
 
Förslaget antas. 
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§ 87 Dnr. 2021-172 

Svar på remiss gällande Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden antar framtaget förslag till remissvar och synpunkter 
och översänder det till kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. 
 
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen 
och öka tilliten mellan huvudmännen. 
 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till 
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen 
innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. 
Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 
utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver 
öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 
 
Ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och styrelser 
efterfrågas med uppmaningen att använda framtagen arbetsmall för att samla 
in och sammanställa sitt remissvar. Marks kommun kan lämna synpunkter 
senast den 31 december 2021 via webbformulär. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 25 november 
2021, där det föreslås att äldreomsorgsnämnden antar framtaget förslag till 
remissvar och synpunkter och översänder det till kommunstyrelsen.  

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar framtaget förslag till remissvar och synpunkter 
och översänder det till kommunstyrelsen.  
 
Förslaget antas. 
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§ 88 Dnr. 2021-188 

Yttrande gällande detaljplan för Kråkered 1:9 
Arbetsutskottets beslut 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder 
detta till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Samhällsutvecklingsenheten har upprättat ett förslag till detaljplan för 
Kråkered 1:9 i Ubbhult. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling 
av ett industriområde till bostadsområde. Planförslaget finns utställt för 
samråd under perioden 22 november 2021 - 7 januari 2022. Äldreomsorgs-
nämnden har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till Plan- och 
byggnadsnämnden senast den 7 januari 2022. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, där det föreslås att 
äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder 
detta till plan- och byggnadsnämnden. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder 
detta till plan- och byggnadsnämnden.  
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Plan- och byggnadsnämnden 
per e-post till: sue@mark.se, dnr. PBN 2017-454 
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§ 89 Dnr. 2021-81 

Förändring av delegationsordning 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden antar förslag till förändring av delegationsordningen. 

Ärendet 
Genom delegationsordningen flyttar nämnden över beslutanderätten i vissa 
frågor till enskilda anställda, förtroendevalda eller utskott. Äldreomsorgs-
nämndens delegationsordning revideras normalt två gånger per år utifrån ny 
lagstiftning och behov. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 29 november 2021, 
där det föreslås att äldreomsorgsnämnden antar framtaget förslag till 
remissvar och synpunkter och översänder det till kommunstyrelsen.  

Dagens sammanträde 
Utredare Magnus Svensson föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar förslag till förändring av delegationsordningen. 
 
Förslaget antas. 
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§ 90 Dnr. 2021-185 

Riskanalys 2022 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden godkänner riskanalys 2022 

Ärendet 
Varje år måste nämnden fatta beslut om en internkontrollplan som biläggs  
nämndplanen. Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt  
verksamhetsområde och ska, utifrån en riskanalys, besluta om en plan för 
den internkontroll som ska utföras kommande år. Nämnden ska även vara 
delaktig i det riskarbete som mynnar ut i internkontrollplanen. 
 
Riskanalysen innehåller de risker förvaltningen ser är relevanta att arbeta 
med i verksamheterna. Det är utifrån denna som risker valts ut till 
internkontrollplanen. Riskanalysen innehåller därför även de risker som inte 
prioriterats till internkontrollplanen. De risker som förvaltningen föreslår 
”accepteras” i den samlade riskbilden hanteras därmed i verksamheterna på 
annat sätt än i internkontrollplanen.  
 
Socialförvaltningen och arbetsutskottet hade dialog angående riskanalysen 
2022 på arbetsutskottets möte i november 2021. Utifrån detta presenterar nu 
förvaltningen ett förslag till riskanalys 2022. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 26 november 2021, 
där det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner riskanalys 2022 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner riskanalys 2022 
 
Förslaget antas. 
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§ 91 Dnr. 2021-149 

Nämndplan 2022-2023 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden godkänner nämndplan 2022 – 2023 och översänder 
den till kommunstyrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner internkontrollplan 2022 och översänder 
den till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokumentet som anger  
kommunens inriktning och viktigaste prioriteringar. Utifrån fullmäktiges 
budget fastställer nämnden i nämndplanen inriktning och prioriteringar för sin 
verksamhet. Utifrån nämndplanen fastställer sedan förvaltningschefen en 
verksamhetsplan som beskriver hur de politiska målen ska verkställas. 
Agenda 2030 ska genomsyra planering och genomförande av grunduppdraget 
och utvecklingsarbetet.  
 
Nämndens grunduppdrag är enligt lydelsen i kommunfullmäktiges budget.  
Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag genom att ange 
vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt sitt  
grunduppdrag.  
 
Genom att i driftbudget fastställa fördelningen av kommunfullmäktiges 
budgetram per huvudverksamhet samt anslagsbindningsnivån, tydliggör 
nämnden vad tilldelade resurser ska användas till. Planerade investeringar 
redovisas per huvudverksamhet och beskrivs utifrån vilken påverkan de 
kommer få för medborgare och verksamhet.  
 
Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde 
och ska utifrån riskanalys besluta om en plan för den internkontroll som ska 
utföras. Riskanalysen har tagits fram mellan socialförvaltningen och 
arbetsutskott och beslutas i ett separat ärende.  
 
Ekonomi 
Äldreomsorgsnämndens budgetram för åren 2022 och 2023 fastställdes i  
kommunfullmäktige i november år 2021. Driftbudgeten för äldreomsorgs-
nämnden uppgår till en nettokostnad om 540,1 mnkr för år 2022 och 557,3 
mnkr för år 2023. Skillnaden mellan åren är en ökad ram med 26,1 mnkr för 
år 2022 och 17,2 mnkr för år 2023.  
 
Driftbudgeten är utformad i enlighet med kommunens anvisningar och i övrigt  
kända förändringar. I budgeten ingår en reserv om 5,0 mnkr. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 26 november 
2021, där det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner nämndplan 
2022-2023 och översänder den till kommunstyrelsen. Äldreomsorgsnämnden 
godkänner internkontrollplan 2022 och översänder den till kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2021-12-06 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 91 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna och ekonom Tor Ellnefors föredrar 
ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner nämndplan 2022 – 2023 och översänder 
den till kommunstyrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner internkontrollplan 2022 och översänder 
den till kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 92   

Information om ordförandebeslut  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) informerar om följande ordförandebeslut 
 
- Ett beslut den 29 oktober 2021 om rättidsprövning och yttrande angående 

överklagan av beslut enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

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