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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2022-02-07 

Tid   Klockan 13.15 – 14.05 

Plats 
 

 Öringen, Kinnaström, Kinna (ordförande och vice ordförande) 

Digital närvaro via Netpublicator (övriga) 

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 

M Rolf Skarin 
KD Ruth-Marie Engström 
SD Yvonne Kindström 

 Tjänstepersoner 
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Erika Agnarsson Verksamhetschef  
 Amra Mecavica Enhetschef §§ 2-3 
 Johan Strömsjö 1:e bistånds-

handläggare 
§§ 2-3 

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 4-5 
 Hans Borg Administrativ chef §§ 4-5 
 Tor Ellnefors Ekonom § 4 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 7 februari 2022, klockan 14.20 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 1-5 

Janny Åhman 

Ordförande 

Ulla-Maj Persson (C) 

Justerande 

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

Instans 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-02-07, §§ 1-5 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-02-07 Datum för anslags 

nedtagande 2022-03-01 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 1  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande ett ej 
verkställt beslut 

§ 2  

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

§ 3  

Årsrapport 2021 inklusive kvalitetsberättelse och patientsäkerhets-
berättelse 

§ 4  

Information om ordförandebeslut § 5  

   

 

  



Sida 5(10) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2022-02-07 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1   

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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§ 2 Dnr.  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande ett 
ej verkställt beslut  
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 3  

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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§ 4 Dnr. 2021-12 

Årsrapport 2021 inklusive kvalitetsberättelse och 
patientsäkerhetsberättelse  
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden godkänner årsrapport 2021 och översänder den till  
kommunstyrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner redovisningen av personalkontinuitet och  
mätning av nattfastan och anser därmed förvaltningschefens uppdrag som 
fullgjort.  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2021.  

Ärendet 
Nämndens årsrapport utgör underlag till Marks kommuns årsredovisning. 
Nämnden ska följa upp och analysera verksamhetens resultat samt rapportera 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. 
Det innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, 
utvecklingsområden och händelser som ska rapporteras. Årsrapporten 
innehåller uppföljning av nämndens mål och strategier som fastställdes i 
nämndplan 2021 - 2022, uppföljning av verksamhet, personal och ekonomi 
för året 2021. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 18 januari 2022, 
där det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner årsrapport 2021 och 
översänder den till kommunstyrelsen, att äldreomsorgsnämnden godkänner 
redovisningen av personalkontinuitet och mätning av nattfastan och anser 
därmed förvaltningschefens uppdrag som fullgjort, att äldreomsorgsnämnden 
godkänner Kvalitetsberättelse 2021, samt att äldreomsorgsnämnden 
godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2021. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari, verksamhetscheferna Elisabeth Kroon och 
Erika Agnarsson samt ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet och svarar på 
frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner årsrapport 2021 och översänder den till  
kommunstyrelsen. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner redovisningen av personalkontinuitet och  
mätning av nattfastan och anser därmed förvaltningschefens uppdrag som 
fullgjort.  
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forts. § 4 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2021. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2021.  
 
Förslagen antas. 

Protokollsanteckning från Martin Arnell (KD) 
Arbetsutskottet påpekar vikten av att göra en översyn av målindikationerna i 
årsrapport 2021, tillhörande kapitel 3.1 på sida 7, inför äldreomsorgs-
nämnden.  
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§ 5   

Information om ordförandebeslut  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) informerar om följande ordförandebeslut 
 
- Ett beslut den 31 januari 2022 om bistånd enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen i form av extern placering. 

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