
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(24) 
 Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
 2021-04-26 

  
  

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid
 

Klockan 13.15 –15.30 
Paus Klockan 14.40 – 14.50 
Plats Öringen, Kinnaström, Kinna, samt digitalt via Netpublicator 
  
Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande 
 KD Martin Arnell, vice ordförande 
 S Ulla Lätt 
 S Ola Siljeholm, tjänstgör för Rolf Hallberg (L) 
 M Rolf Skarin, tjänstgör för Ylva Höglund (M) 
   
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
 SD Yvonne Kindström 
 KD Ruth-Marie Engström 
   
 Tjänstemän 
 Talieh Ashjari Förvaltningschef   
 Janny Åhman Nämndsekreterare   
 Erika Agnarsson Verksamhetschef   
 Amra Mecavica Enhetschef,  

Handläggarenheten 
§§ 24-28  

 Hans Borg Administrativ chef §§ 24, 28-40  
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 24, 28-33  
 Anna Gong Upphandlare §§ 28-29  
 Johanna Gunnarsson Utvecklingsledare §§ 28-34  
 Maria Olsson Planeringsledare §§ 29-33  
 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare §§ 33-39  
 Tor Ellnefors Ekonom §§ 37-40  
     
     
     
     
  

 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 2(24) 
 Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
 2021-04-26 

  
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera Martin Arnell (KD) 
  
Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Kinna, den 26 april klockan 15.40 
  
Underskrifter Sekreterare  §§ 24-40 
  Janny Åhman   
     
 Ordförande    
  Ulla-Maj Persson (C)    
     
 Justerande    
 Martin Arnell (KD) 

 
 
 
 
 
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

på Marks kommuns hemsida: www.mark.se 
 

Instans Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott      §§ 24-40 
 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2021-04-26 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2021-05-18 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Socialförvaltningen 

 
Underskrift   

 Janny Åhman 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 3(24) 
 Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
 2021-04-26 

  
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

  Innehållsförteckning 
  
Anmälan och prövning om jäv § 24 

Information i ett individärende § 25 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg § 26 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg § 27 

Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal för upphandling –  
Externa placeringar inom äldreomsorgen 

§ 28 

Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal för upphandling –  
Bemanningstjänster socionomer 

§ 29 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg § 30 

Yttrande gällande detaljplan för Vännåkra 2:18, Örby § 31 

Yttrande gällande detaljplan för Assberg 3:21, Skene  § 32 

Riktlinjer för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete § 33 

Medborgarförslag om inrättande av tjänst som samordnare för 
äldre personer 

§ 34 

Svar avseende revisionens granskning av styrning, ledning och 
uppföljningsrutiner inom äldreomsorgen 

§ 35 

Upphävande av socialnämndens beslut 2003-09-02 § 105 § 36 
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§ 24   

Anmälan och prövning om jäv 
 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
 
________________ 
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§ 25   

Information i ett individärende 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 

________________ 
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§ 26 Dnr. 2021-50 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 

________________ 
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§ 27 Dnr. 2021-49  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 

________________ 
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§ 28 Dnr. 2020-112 

Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal för upphandling –  
Externa placeringar inom äldreomsorgen 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner tilldelningsbeslutet och ingår avtal med  
nedan angivna anbudsgivare: 
 
• Attendo Björkhaga Kompetens AB 
• Lunnagårds Sjukhem AB 
• Sisjödal Omsorg AB 
• Vardaga Agaten AB 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Ulla-Maj Persson (C)  Martin Arnell (KD) 
 

Ärendet 
Marks kommun saknar i dagsläget avtal gällande externa placeringar inom 
äldreomsorg, varvid en upphandling behöver genomföras. Upphandlingen  
avser att teckna ramavtal med flera utförare för att tillgodose kommunens  
behov av enstaka platser hos extern part. Arbetsutskottet beslutade den 8 
februari 2021, § 8, att godkänna upphandlingsdokumentet Externa place-
ringar inom äldreomsorgen för upphandling. Anbudstiden har gått ut, varvid 
äldreomsorgsnämnden behöver ta ställning kring tilldelning och tecknande av 
avtal gällande externa placeringar med de inkomna anbuden från anbudsgi-
varna. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 14 april 2021, där det föreslås 
att äldreomsorgsnämndens arbetsutskott godkänner tilldelningsbeslutet och 
ingår avtal med nedanstående angivna anbudsgivare: Attendo Björkhaga 
Kompetens AB, Lunnagårds Sjukhem AB, Sisjödal Omsorg AB och Vardaga 
Agaten AB.  

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner tilldelningsbeslutet och ingår avtal med  
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forts. § 28 
 
nedan angivna anbudsgivare: 
 
• Attendo Björkhaga Kompetens AB 
• Lunnagårds Sjukhem AB 
• Sisjödal Omsorg AB 
• Vardaga Agaten AB 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 29 Dnr. 2021-32 

Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal för upphandling – 
Bemanningstjänster socionomer 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner tilldelningsbeslutet och ingår avtal med  
nedan angivna anbudsgivare: 
 
• CareOnDemand 
• Dedicare 
• Socionomkraft 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Ulla-Maj Persson (C)  Martin Arnell (KD) 
 

Ärendet 
Marks kommun saknar i dagsläget ramavtal gällande bemanningstjänster av 
socionomer, varvid en upphandling behöver genomföras. Ordförande fattade 
ett ordförandebeslut, den 24 februari 2021, att godkänna upphandlingsdoku-
mentet Bemanningstjänster socionomer för upphandling. Anbudstiden har 
gått ut, varvid äldreomsorgsnämnden behöver ta ställning kring tilldelning och 
tecknande av avtal för bemanningstjänster med de inkomna anbuden från  
anbudsgivarna. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 19 april 2021, där det föreslås 
att äldreomsorgsnämndens arbetsutskott godkänner tilldelningsbeslutet och 
ingår avtal med nedan angivna anbudsgivare: CareOnDemand, Dedicare och 
Socionomkraft.  

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner tilldelningsbeslutet och ingår avtal med  
nedan angivna anbudsgivare: 
 
• CareOnDemand 
• Dedicare 
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forts. § 29 
 
• Socionomkraft  
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 30 Dnr. 2021-55 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget, och ger förvaltningschefen i uppdrag att besvara enkäten.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Ulla-Maj Persson (C)  Martin Arnell (KD) 
 

Ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en tillsynsinsats som riktar 
sig mot samtliga kommuner i landet. Syftet med tillsynen är att granska i vil-
ken utsträckning kommunen anlitar privata utförare av hemtjänstinsatser 
samt om kommunen kontrollerar att dessa har tillstånd från IVO att utföra 
hemtjänstinsatser. Som ett led i tillsynen begär IVO uppgifter från de nämn-
der eller motsvarande i kommunen som utför hemtjänstinsatser. Frågorna är i 
en enkät som besvaras via en länk. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 19 april 2021, där det föreslås 
att äldreomsorgsnämnden antar yttrandet och ger förvaltningschefen i upp-
drag att besvara enkäten. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Johanna Gunnarsson 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 ger förvaltningschefen i uppdrag att besvara enkäten. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 31 Dnr. 2021-46 

Yttrande gällande detaljplan för Vännåkra 2:18, Örby  

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande, och översän-
der det som sitt eget till plan- och byggnadsnämnden. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Ulla-Maj Persson (C)  Martin Arnell (KD) 
 

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har den 10 mars 2021 beslutat att genomföra 
samråd av detaljplan för Vännåkra 2:81, Örby. Detaljplanen syftar huvudsak-
ligen till att möjliggöra utveckling av bostadsområdet Skönelid vid Öresjön i 
Örby. Genom tillkomsten av småhustomter möjliggörs åretruntboende och  
inflyttning till kommunen stimuleras. Planförslaget finns utställt för samråd 
från den 10 mars 2021, till den 18 april 2021. Äldreomsorgsnämnden har 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till plan- och byggnadsnämnden 
senast den 27 april 2021. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 18 mars 2021, 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 förvaltningens förslag på yttrande, och översän-
der det som sitt eget till plan- och byggnadsnämnden. 
 
Förslaget antas.  

Beslutet skickas till  
Plan- och byggnadsnämnden 
per e-post till: sue@mark.se, Dnr. PBN 2019-341 
 
________________ 
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§ 32 Dnr. 2021-59 

Yttrande gällande detaljplan för Assberg 3:21, Skene  

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande, och översän-
der det som sitt eget till plan- och byggnadsnämnden. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Ulla-Maj Persson (C)  Martin Arnell (KD) 
 

Ärendet 
Förslag till ändring av del av detaljplaner för gymnasieskolan Assberg 3:21 
har tagits fram av samhällsutvecklingsenheten. Ändringen syftar till att  
uppfylla kravet av planenlighet för befintliga elevbostäder och möjliggöra en  
utbyggnad av badhuset Kaskad. Planändringen syftar även till att öka  
trafiksäkerhet i samband med optimering av lokalgata och vändplatser utmed  
Rosensmalmsgatan. Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 26 
mars 2021, till den 27 april 2021. Äldreomsorgsnämnden har möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget till plan- och byggnadsnämnden senast den 27 
april 2021. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 6 april 2021, där 
det föreslås att äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande 
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 förvaltningens förslag på yttrande, och översän-
der det som sitt eget till plan- och byggnadsnämnden. 
 
Förslaget antas.  

Beslutet skickas till  
Plan- och byggnadsnämnden 
per e-post till: sue@mark.se, Dnr. PBN 2020-108 
 
________________ 
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§ 33 Dnr. 2021-65 

Riktlinjer för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  

 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
 
Äldreomsorgsnämnden antar dokumentet ”Riktlinjer för ledningssystem för  
systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnd och Äldreomsorgsnämnd”, som  
ersätter dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”. 
 

Ärendet 
Mot bakgrund av föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitets-
arbete (SOSFS 2011:9) fattade socialnämnden beslut om att införa lednings-
system, enligt SOSFS 2011:9, den 30 augusti 2012. Socialnämnden antog 
samtidigt dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”.  
 
Enligt 3 kap 1 - 3 §, SOSFS 2011:9, ansvarar vårdgivaren eller den som  
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) för att det finns ett ledningssystem för verk-
samheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlö-
pande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ska ge 
stöd att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksam-
heten. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt 
LSS ska ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten. 
 
2015 delades socialnämnden upp i socialnämnd och äldreomsorgsnämnd och 
det har i förvaltningen skett ett kontinuerligt utvecklingsarbete gällande  
kvalitetsledningssystemet och dess olika delar. Under 2019 genomfördes en 
förstudie och GAP-analys av kvalitetsledningssystem som resulterade i  
införande av en SOSFS modul i kommunens befintliga system för verksam-
hetsuppföljning; Stratsys. SOSFS-modulen ger ett digitalt stöd för planering 
av kvalitetsarbete och arbete med riskanalyser, egenkontroll och förbätt-
ringsåtgärder. I och med införandet av Life Care Avvikelser under mars 2021 
har förvaltningen ett digitalt stöd för utredning av avvikelser. Processer och 
rutiner som tidigare tillgängliggjorts för samtliga medarbetare i KLOK-boken 
ersätts av Ledningssystem som en del av socialförvaltningens intranät.  
Förvaltningens enhetschefers månadsuppföljningar har reviderats. 
 
Utifrån dessa olika utvecklingsområden har dokumentet ”Riktlinjer för  
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete socialnämnd och äldre-
omsorgsnämnd” tagits fram som en reviderad och uppdaterad version och 
föreslås ersätta ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 15 april 2021, där 
det föreslås att äldreomsorgsnämnden antar dokumentet ”Riktlinjer för led-
ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnd och Äldreomsorgs-
nämnd” som ersätter dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för socialnämn-
den”. 
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forts. § 33 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar dokumentet ”Riktlinjer för ledningssystem för  
systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnd och Äldreomsorgsnämnd”, som  
ersätter dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”. 
 
Förslaget antas. 
  
________________ 
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§ 34 Dnr. 2020-87 

Medborgarförslag om inrättande av tjänst som samordnare för äldre 
personer 

 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
 
Äldreomsorgsnämnden avslår medborgarförslaget om inrättande av tjänst 
som samordnare för äldre personer. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Ulla-Maj Persson (C)  Martin Arnell (KD) 
 

Ärendet 
Cicki Malmström, Hajom, har den 29 maj 2020 inkommit med ett medborgar-
förslag till Marks kommun med förslag om att Marks kommun inrättar en 
tjänst som samordnare för äldre personer. Detta som stöd för äldre personer i 
samtal och kontakter med olika enheter inom kommunen och andra huvud-
män. Stödet skulle kunna vara en ersättning eller komplement för de äldre 
som inte har stöd av anhöriga och fungera som en spindel i nätet i kontakter 
med olika yrkeskategorier och enheter både internt i kommunen och hos 
andra vårdgivare. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 14 april 2021, där det föreslås 
att äldreomsorgsnämnden avslår medborgarförslaget om inrättande av tjänst 
som samordnare för äldre personer. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Johanna Gunnarsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden avslår medborgarförslaget om inrättande av tjänst 
som samordnare för äldre personer. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 35 Dnr. 2020-33 

Svar avseende revisionens granskning av styrning, ledning och upp-
följningsrutiner inom äldreomsorgen  

 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
 
Arbetsutskottet lämnar utan förslag för beslut till äldreomsorgsnämnden. 
 

Ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har PwC 
granskat styrning, ledning och uppföljning inom äldreomsorgen. Äldre-
omsorgsnämnden har tagit del av revisionsrapporten. Revisorernas gransk-
ning är daterad den 12 januari 2021 och kommentarer kring iakttagelserna 
önskas senast under slutet av maj månad 2021. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 15 april 2021, där det föreslås 
att äldreomsorgsnämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder det 
till kommunens valda revisorer.  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Martin Arnell (KD) föreslår följande beslut: 
 
Arbetsutskottet lämnar utan förslag för beslut till äldreomsorgsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om Martin Arnells 
(KD) förslag till beslut kan antas, och finner att så sker. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 36 Dnr. 2021-64 

Upphävande av socialnämndens beslut 2003-09-02 § 105 

 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
 
Äldreomsorgsnämnden upphäver socialnämndens beslut 2003-09-02, § 105, 
diarienummer 2002/0275 400. 
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att säga upp de  
hyresavtal för fotvårdsverksamhet som idag finns i nämndens lokaler. 
 

Ärendet 
Socialnämnden fattade år 2003 beslut med lydelse som nedan: 
 
Socialnämndens beslut 2003-09-02, § 105, Dnr 2002/0275 400 
 
1. Lokaler för fotvård skall finnas i Kinna, Skene, Sätila och Horred. Loka-

lerna skall uppfylla de krav som ställs på verksamheten. 
 

2. Fotvård får inte bedrivas i andra lokaler än de som är iordningställda för 
ändamålet inom socialförvaltningens lokalbestånd 

 
Beslutet har fått till följd att det under en längre tid funnits enskilda fotvår-
dare i olika lokaler som disponeras av äldreomsorgen. Lokalerna har i princip 
använts av uteslutande en näringsidkare per lokal. Kunderna har inte enbart 
utgjorts av de äldre vid boendet.  
 
Frågan om lämpligheten i arrangemanget har tidigare väckts av förvaltningen 
och en näringsidkares hyresavtal blev då uppsagt (dnr. 2017-65 050). 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 9 april 2021, där det föreslås att 
äldreomsorgsnämnden upphäver socialnämndens beslut SN 2003-09-02, § 
105, Dnr 2002/0275 400. Äldreomsorgsnämnden ger socialförvaltningen i 
uppdrag att säga upp de hyresavtal för fotvårdsverksamhet som idag finns i 
nämndens lokaler. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Erika Agnarsson föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden upphäver socialnämndens beslut 2003-09-02, § 105, 
diarienummer 2002/0275 400. 
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att säga upp de  
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forts. § 36 
 
hyresavtal för fotvårdsverksamhet som idag finns i nämndens lokaler. 
 
Förslagen antas. 
 
________________ 
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§ 37 Dnr. 2021-31 

Planering av nya boendeplatser inom äldreomsorgen 

 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
 
Arbetsutskottet lämnar utan förslag för beslut till äldreomsorgsnämnden. 
 

Ärendet 
Enligt socialförvaltningens utredning, med diarienummer ÄN 2020-36 730,  
behövs 41 nya boendeplatser i äldreomsorgen till år 2025. Socialförvaltningen 
ser i dagsläget tre alternativ där nya boendeplatser kan förläggas. Äldre-
omsorgsnämnden bör ta ställning till vilket eller vilken kombination av alter-
nativ socialförvaltningen ska gå vidare med. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 23 februari 2021, där det före-
slås att äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att gå vidare 
med byggnationen av nya boendeplatser på Björkeberga och Kinnaborg etapp 
1. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Erika Agnarsson och kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna 
föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Arbetsutskottet lämnar utan förslag för beslut till äldreomsorgsnämnden. 
 
Förslaget antas. 
 
_______________  
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§ 38 Dnr. 2021-12 

Information om Aprilrapport 2021 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet.  
 

Ärendet 
Aprilrapporten är årets första redovisning av nämndens arbete och resultat till 
kommunstyrelsen. Nämnders och styrelsers rapporteringar ligger till grund för 
kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och 
koncernens ekonomi och verksamhet för årets första fyra månader samt en 
prognos för hela året. I 2021 års aprilrapport rapporteras särskilt viktiga  
händelser och resultat samt ekonomi för de första fyra månaderna av 2021. 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutveckare Lisa Hederstierna informerar om arbetet med aprilrappor-
ten 2021 och svarar på frågor.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om informationen  
kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 39 Dnr. 2021-63 

Dialog om arbetsformer för budgetunderlag 2022-2025 

 
Arbetsutskottets beslut  
 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet.  
 

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges  
inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en fyraå-
rig budgetplanering med fokus på långsiktig hållbarhet. Kommunfullmäktige 
kan utifrån sitt helhetsansvar besluta om att omfördela resurser och förändra 
de ekonomiska förutsättningarna. Äldreomsorgsnämndens beskrivning är ett 
viktigt underlag för kommunfullmäktiges prioriteringsarbete.  

Dagens sammanträde  
Kvalitetsutveckare Lisa Hederstierna informerar om ärendet och svarar på frå-
gor.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om informationen  
kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
 
_______________ 
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§ 40 

Information om ordförandebeslut 
 
Det föreligger inga ordförandebeslut. 
 
_______________ 
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