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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2021-08-30 

Tid   Klockan 13.15 – 13.45 

Plats 
 

 Strömsalen, Kinnaström, Kinna  

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 KD Martin Arnell, vice ordförande 

 S Ulla Lätt 

 S Ola Siljeholm ersätter Rolf Hallberg (L) 

 KD Ruth-Marie Engström ersätter Ylva Höglund (M) 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

SD Yvonne Kindström 
 Tjänstepersoner 
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 51, 54-56 
 Erika Agnarsson Verksamhetschef  
 Hans Borg Administrativ chef §§ 51, 54-56 
 Johanna Gunnarsson Utvecklingsledare §§ 52-53 
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Johan Bank Skoglund Utredare  
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare § 55 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 30 augusti 2021, klockan 14.00 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 51-56 

Johan Bank Skoglund 

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 
2021-08-30, §§ 51-56 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-08-30 Datum för anslags 

nedtagande 2021-09-21 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 51 

Sekretessärende: Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i 
ärende ej verkställt beslut 

§ 52 

Sekretessärende: Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i 
ärende ej verkställt beslut 

§ 53 

Inrättande av två nya yrkestitlar – specialistundersköterska och 
omsorgsbiträde 

§ 54 

Information om upplägg för delårsrapport 2021 § 55 

Information om ordförandebeslut § 56 
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§ 51   

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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§ 52  

Sekretessärende: Yttrande till Inspektionen för vård och 
omsorg i ärende om ej verkställt beslut 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 53  

Sekretessärende: Yttrande till Inspektionen för vård och 
omsorg i ärende om ej verkställt beslut 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 54 Dnr. 2019-51 

Inrättande av två nya yrkestitlar – specialistundersköterska 
och omsorgsbiträde 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en 
ny yrkestitel; Specialistundersköterska. 
 
Äldreomsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en 
ny yrkestitel; Omsorgsbiträde. 

Ärendet 
Ärendet om ny yrkestitel specialistundersköterska har tidigare hanterats i 
kommunstyrelsen genom beslut den 3 februari 2021, § 11, där 
kommunstyrelsen ställde sig positiva till intentionen i förslaget om 
äldreomsorgsnämnden ser att behovet av ny yrkestitel finns. 
Kommunstyrelsen överlämnade tjänsteutlåtandet, daterat den 24 november 
2020, som sitt svar på äldreomsorgsnämndens begäran om att utreda frågan 
om ny yrkestitel med mera. 
 
I tjänsteutlåtandet anges att förhandlingschefen kan pröva frågan om ny titel 
som undersköterska med specialistinriktning om äldreomsorgsnämnden 
genom sin förvaltning tillhandahåller ett tillräckligt underlag. När det gäller 
utbildningsplatser rekommenderar kommunstyrelsen att 
[äldreomsorgsnämnden] genom sin förvaltning tar de kontakter som behövs 
med barn- och utbildningsförvaltningen. När det gäller att genomlysa vård 
och omsorgsarbetet konstaterar kommunstyrelsen att det i första hand torde 
vara en uppgift för äldreomsorgsnämndens egen förvaltning och för 
kommunstyrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämnden gav den 29 mars 2021, § 18, förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda inrättandet av en ny yrkestitel, specialistundersköterska. 
Förvaltningen fick också i uppdrag att hitta samarbetsformer med barn och 
utbildningsförvaltningen för att säkerställa utbildningsplatser.  
 
På uppdrag av nämnden har förvaltningen gjort en genomgång av 
yrkesrollerna inom förvaltningen. Fackförbundet Kommunal har varit delaktiga 
i processen och förslaget om nya yrkestitlar är MBL förhandlat under 
sommaren. I arbetet har förvaltningen inhämtat information från andra 
kommuner. Förvaltningen ställer sig positiv till inrättandet av en ny yrkestitel, 
specialistundersköterska. Förslaget ligger rätt i tid dels på grund av 
kommunens behov av ökad kompetens och det nationella utvecklingsarbetet 
som pågår inom området. Utöver detta bedömer förvaltningen också att det 
finns behov av ytterligare yrkestitel - omsorgsbiträde. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, där det föreslås att 
äldreomsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en 
ny yrkestitel; Specialistundersköterska. 
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forts. § 54 
 
Äldreomsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en 
ny yrkestitel; Omsorgsbiträde. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en 
ny yrkestitel; Specialistundersköterska. 
 
Äldreomsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en 
ny yrkestitel; Omsorgsbiträde. 
 
 
Förslagen antas. 
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§ 55 Dnr. 2021-12 

Information om upplägg för delårsrapport 2021 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna informerar och svarar på frågor om det 
pågående arbetet med delårsrapporten för äldreomsorgsnämnden 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 56   

Information om ordförandebeslut  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

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

- Beslut om bistånd utöver riktlinjer enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. 

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