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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2021-06-07 

Tid   Klockan 13.15 – 14.15 

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 Ylva Höglund 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

KD Ruth-Marie Engström 
 Tjänstepersoner 
 Erika Agnarsson Verksamhetschef  
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Johan Strömsjö 1:e 

biståndshandläggare 
§§ 43-45 

 Amra Mecavica Enhetschef § 46 
 Hans Borg Administrativ chef §§ 46-50 
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 46-50 
 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare §§ 48-49 
 Tor Ellnefors Ekonom §§ 48-49 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 7 juni 2021, klockan 14.30 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 41-50 

Janny Åhman 

Ordförande 

Ulla-Maj Persson (C) 

Justerande 

Martin Arnell (KD) 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Marks 
kommuns anslagstavla, hemsida: www.mark.se 

Instans 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07, §§ 41-50 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-06-07 Datum för anslags 

nedtagande 2021-06-29 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 41 

Anmälan och prövning om jäv § 42 

Information i ett individärende § 43 

Information i ett individärende § 44 

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen utöver riktlinjerna § 45 

Revidering av riktlinjer för färdtjänst § 46 

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

§ 47 

Deltagande på distans vid sammanträden för äldreomsorgsnämndens 
arbetsutskott 

§ 48 

Information om budgetunderlag 2022-2025 § 49 

Information om ordförandebeslut § 50 
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§ 41  

Förändring av ärendelistan 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Ärendet Ändring av äldreomsorgsnämndens delegationsordning, utgår. 

Ärendet 
Ärendelistan med tillhörande beslutsunderlag skickades ut till arbetsutskottets  
ledamöter och ersättare den 31 maj 2021. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) anmäler följande ändring av ärendelistan: 
 
Ärendet Ändring av äldreomsorgsnämndens delegationsordning, utgår. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om ändringen av  
ärendelistan kan antas, och finner att så sker. 
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§ 42   

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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§ 43   

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

 

  

 



Sida 7(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2021-06-07 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44   

Information i ett individärende 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 45  

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen utöver 
riktlinjerna 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
 
  



Sida 9(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2021-06-07 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 45 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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forts. § 45 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 46 Dnr. 2021-83 

Revidering av riktlinjer för färdtjänst 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag om revidering av 
riktlinjer för färdtjänst 2021. 

Ärendet 
Färdtjänstlagen är inte en uttömmande reglering. Som komplement till lagen 
har nämnden utfärdat en tillämpningsföreskrift, så kallad riktlinje, som 
närmare reglerar de områden där lagen inte reglerar. Riktlinjen finns för att 
ge vägledning och rådgivning för frågor som rör färdtjänst i Marks kommun. 
Denna får inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen. De 
ändringar som föreslås inför revidering handlar i huvudsak om precisering i 
språkbruk och förtydligande av begrepp. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 3 maj 2021, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämndens antar socialförvaltningens förslag om 
revidering av riktlinjer för färdtjänst 2021. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Amra Mecavica föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag om revidering av 
riktlinjer för färdtjänst 2021. 
 
Förslaget antas. 
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§ 47 Dnr. 2020-33 

Svar avseende revisionens granskning av styrning, ledning 
och uppföljningsrutiner inom äldreomsorgen  
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder det 
som sitt eget till kommunens valda revisorer. 

Ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har PwC 
granskat styrning, ledning och uppföljning inom äldreomsorgen. 
Äldreomsorgsnämnden har tagit del av revisionsrapporten. 
Äldreomsorgsnämnden har möjlighet att lämna kommentarer kring 
revisionens iakttagelser, senast under slutet av juni månad 2021. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 31 maj 2021, där det föreslås 
att äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder 
det som sitt eget till kommunens valda revisorer.  
 
Äldreomsorgsnämnden har behandlat ärendet den 10 maj 2020, § 33, och 
beslutade att återremittera ärendet för justeringar och vidare utredning i 
förslag till yttrande av granskningsrapport av styrning ledning och 
uppföljning. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 april 2021, § 35, där 
arbetsutskottet lämnar utan förslag för beslut till äldreomsorgsnämnden. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder det 
som sitt eget till kommunens valda revisorer. 
 
Förslaget antas. 
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§ 48 Dnr. 2021-90 

Deltagande på distans vid sammanträden för 
äldreomsorgsnämndens arbetsutskott  
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämndens beslut den 14 december 2020, § 107, att tillåta 
arbetsutskottet ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans, 
förlängs till att gälla till och med den 30 juni 2022. 
 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud – och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller särskilt skyddsvärda uppgifter inte kommer i orätta händer. Om 
det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas. 

Ärendet 
Med anledning av den pandemi som för närvarande råder, finns behov av att 
de förtroendevalda i äldreomsorgsnämndens arbetsutskott fortsatt kan delta 
på dess sammanträden på distans. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 19 maj 2021, där det föreslås 
att äldreomsorgsnämndens beslut den 14 december 2020, § 107, att tillåta 
arbetsutskottet ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans, 
förlängs till att gälla till och med den 30 juni 2022. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud – och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Sekretessen måste upprätthållas och 
det måste även vara säkerställt att känsliga eller särskilt skyddsvärda 
uppgifter inte kommer i orätta händer. Om det inte är uppfyllt kan deltagande 
på distans inte tillåtas. 

Dagens sammanträde 
Administrativ chef Hans Borg föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämndens beslut den 14 december 2020, § 107, att tillåta 
arbetsutskottet ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans, 
förlängs till att gälla till och med den 30 juni 2022. 
 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud – och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
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forts. § 48 
 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller särskilt skyddsvärda uppgifter inte kommer i orätta händer. Om 
det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas. 
 
Förslaget antas. 
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§ 49 Dnr. 2021-63 

Information om budgetunderlag 2022-2025 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Lisa Hederstierna informerar och svarar på frågor om 
arbetet med budgetunderlag 2022-2025. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 50   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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