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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2021-09-27 

Tid   Klockan 13.15 – 13.50 

Plats 
 

 Strömsalen, Kinnaström, Kinna 

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 KD Martin Arnell, vice ordförande 

 S Ulla Lätt 

 KD Ruth-Marie Engström, tjänstgör för Rolf Hallberg (L) 

 M Rolf Skarin, tjänstgör för Ylva Höglund (M) 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

SD Yvonne Kindström 

 Tjänstepersoner 
 Hans Borg Administrativ chef  
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Erika Agnarsson Verksamhetschef §§ 57-58,  

61-65 
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 57-58,  

61-65 
 Emilia Tamming Handläggare §§ 59-60 
 Marja Bengtsson Myndighetschef, 

Funktionshinder 
§§ 59-60 

 Maria Olsson Planeringsledare §§ 61-62 
 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare § 63 
 Johanna Gunnarsson Utvecklingsledare § 64 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 27 september 2021, klockan 14.10 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 57-65 

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 
2021-09-27, §§ 57-65 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-09-27 Datum för anslags 

nedtagande 2021-10-19 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 57  

Anmälan och prövning om jäv § 58  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag § 59  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag § 60  

Yttrande gällande detaljplan för Fritsla 5:34 med flera § 61  

Yttrande gällande detaljplan för Lygnersvider 1:29, Smälteryd § 62  

Svar avseende remisser gällande översyn av reglementen § 63  

Ändring av tidpunkt för justering av avgifter inom äldreomsorgen § 64  

Information om ordförandebeslut § 65  
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§ 57   

Förändring av ärendelistan 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Ärendet Tilldelning och undertecknande av avtal för upphandling – Inköp och 
hemleverans av dagligvaror till brukare, utgår. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår att arbetsutskottet fastställer 
ärendelistan med följande ändring: 
 
Ärendet Tilldelning och undertecknande av avtal för upphandling – Inköp och 
hemleverans av dagligvaror till brukare, utgår. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om ändring av  
ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
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§ 58   

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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§ 59  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 60  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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forts. § 60 
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forts. § 60 
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§ 61 Dnr. 2021-129 

Yttrande gällande detaljplan för Fritsla 5:34 med flera  
Arbetsutskottets beslut 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder 
detta till plan- och byggnadsnämnden.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Detaljplan för Fritsla 5:34 med flera har upprättats av samhällsbyggnads-
förvaltningen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kompletterande 
bebyggelse inom fastigheten Fritsla 5:34. Nya byggrätter är placerade och 
begränsade utifrån att nya byggnader ska underordna sig befintliga 
byggnader. Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 17 augusti 
2021 till 27 september 2021. Nämnden har möjlighet att lämna synpunkter till 
Plan- och byggnadsnämnden senast den 27 september 2021. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 24 augusti 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. 

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 2020-115 
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§ 62 Dnr. 2021-148 

Yttrande gällande detaljplan för Lygnersvider 1:29, 
Smälteryd 
Arbetsutskottets beslut 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder 
detta till plan- och byggnadsnämnden.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Förslag till detaljplan för Smälteryd – del av Lygnersvider 1:29 har upprättats 
av samhällsbyggnadsförvaltningen. Plan- och byggnadsnämnden har, den 18 
augusti 2021, beslutat genomföra samråd. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd och grön del av Sätila. Bebyggelsen 
ska anpassas till och framhäva platsens karaktär och kulturarv genom 
gångstråk, torg och parker. Syftet är att skapa goda förutsättningar för 
bostadsnära rekreation genom ett blandat bostadsområde som knyter an till 
naturen och den lantliga miljön. Planförslaget finns utställt för samråd under 
perioden 1 september - 3 oktober 2021. Nämnden har möjlighet att lämna 
synpunkter till plan- och byggnadsnämnden senast den 3 oktober 2021.  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 13 september 
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. 

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. PLAN 2020-693 
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§ 63 Dnr. 2021-133 och 2021-142 

Svar avseende remisser gällande översyn av reglementen 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Arbetsutskottet lämnar utan förslag rörande reglemente för äldreomsorgs-
nämnden och översyn av det kommungemensamma reglementet för 
nämnderna, till äldreomsorgsnämnden. 

Ärendet 
Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en 
översyn skedde 2012. Reglementet för äldreomsorgsnämnden tillkom 2015 
när nämnden bildades. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en 
samlad översyn av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till 
justeringar har tagits fram på kommunledningen i samråd med 
socialförvaltningen. Remisser för alla nämnders reglementen samt det 
kommungemensamma reglementet för nämnderna sker nu till kommunens 
nämnder för att inhämta synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente i 
kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 17 september 
2021, där det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner förslag till 
reglemente för äldreomsorgsnämnden. Äldreomsorgsnämnden antar 
socialförvaltningens svar på remiss gällande översyn av det kommun-
gemensamma reglementet för nämnderna som sitt eget och översänder det 
till kommunstyrelsen. Äldreomsorgsnämnden avstår ifrån att svara på övriga 
remisser gällande översyn av reglementen. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Martin Arnell (KD) föreslår följande beslut: 

Arbetsutskottet lämnar utan förslag rörande reglemente för äldreomsorgs-
nämnden och översyn av det kommungemensamma reglementet för 
nämnderna, till äldreomsorgsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om Martin Arnells 
(KD) förslag till beslut kan antas, och finner att så sker. 
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§ 64 Dnr. 2021-147 

Ändring av tidpunkt för justering av avgifter inom 
äldreomsorgen  
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att ändra tidpunkten för den årliga taxa- och 
avgiftsjusteringen från nuvarande januari månad till att gälla från mars till 
mars efterföljande år.  

Ärendet 
Vid byte av verksamhetssystem under 2021 inom äldreomsorgen 
uppmärksammades att nya avgifter kan läggas i systemet först efter det att 
brukarnas nya inkomstuppgifter är tillgängliga. Det innebär att verksamheten 
måste invänta till att inkomstuppgifter (exempelvis de nya årliga pensions-
uppgifterna) är tillgängliga inför årligt avgiftsbeslut.  
 
I början av 2021 beslutade kommunen om förskjutning av tidpunkt för beslut 
om nya avgifter till brukarna. Äldreomsorgen ser att det finns ett behov av 
permanenta ändringen av avgiftsperioder från nuvarande kalenderår till mars 
till mars.  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 9 september 2021, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden beslutar att ändra tidpunkten för den 
årliga taxa- och avgiftsjusteringen från nuvarande januari månad till att gälla 
från mars till mars efterföljande år. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att ändra tidpunkten för den årliga taxa- och 
avgiftsjusteringen från nuvarande januari månad till att gälla från mars till 
mars efterföljande år.  
 
Förslaget antas. 
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§ 65   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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