
Sida 1(10) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2022-03-14 

Tid   Klockan 13.15 – 14.00 

Plats 
 

 Strömsalen, Kinnaström, Kinna 

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 KD Martin Arnell, vice ordförande 

 S Ulla Lätt 

 C Bengt Axbrink, tjänstgör för Rolf Hallberg (L) 

 M Rolf Skarin, tjänstgör för Ylva Höglund (M) 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

KD Ruth-Marie Engström 
SD Yvonne Kindström 

 Tjänstepersoner 
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Erika Agnarsson Verksamhetschef  
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  
 Hans Borg Administrativ chef  
 Magnus Svensson Utredare  
 Måns Åberg Utredare  
 Aldin Avdic Utredningsledare  
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 14 mars 2022, klockan 14.10 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 6-10 

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 
2022-03-14, §§ 6-10 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-03-14 Datum för anslags 

nedtagande 2022-04-05 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 6  

Anmälan och prövning om jäv § 7  

Planering av nya boendeplatser inom äldreomsorgen § 8  

Information om ordförandebeslut § 9  

Övrig fråga från Ulla Lätt (S) § 10  
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§ 6   

Förändring av ärendelistan 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet fastställer ärendelistan med följande ändringar: 
 
Övrig fråga från Ulla Lätt (S), tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår att arbetsutskottet fastställer 
ärendelistan med följande ändring: 
 
Övrig fråga från Ulla Lätt (S), tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om ändring av  
ärendelistan kan antas, och finner att så sker. 
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§ 7   

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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§ 8 Dnr. 2021-31 

Planering av nya boendeplatser inom äldreomsorgen 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet gällande Örby-
Lugnet och Stomsåker. 
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att gå vidare med 
byggnationen av nya boendeplatser på Kinnaborg etapp 2. 
 
RESERVATION 
Rolf Skarin (M) och Martin Arnell (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Enligt socialförvaltningens utredning (diarienummer 2020-36 730) behövs 41 
nya boendeplatser i äldreomsorgen till år 2025. Äldreomsorgsnämnden 
beslutade den 10 maj 2021, § 43, att gå vidare med byggnationen av nya 
boendeplatser på Björkeberga i Sätila samt Kinnaborg etapp 1 i Kinna, vilket 
totalt ger 16 + 16 nya platser. Enligt tidigare planering beräknas platserna i 
Björkeberga vara tillgängliga under år 2023 och platserna i Kinnaborg etapp 1 
cirka år 2025. 
 
I förvaltningens tjänsteskrivelse (diarienummer 2021-31 730-2) beskrivs en 
möjlighet att även bygga etapp 2 i Kinnaborg som skulle ge ytterligare 16 
platser till omkring år 2026-2027. Nämnden fattade den 10 maj 2021 inget 
beslut gällande Kinnaborg etapp 2, utan gav förvaltningschefen i uppdrag att 
utreda och se över kostnaderna för Örby Lugnet (Lyran) och Stomsåker i 
Hyssna för planering av ytterligare nya boendeplatser i äldreomsorgen.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen inkom under december månad 2021 med 
sammanställning gällande Lyran i Örby samt Stomsåker i Hyssna.  
I tjänsteskrivelsen redovisar förvaltningen för krav som ställs på 
äldreomsorgen och gör bedömningen att nämnden bör fatta beslut om att gå 
vidare i processen med Kinnaborg etapp 2. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 21 februari 2022, 
där det föreslås att äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till 
protokollet gällande Örby-Lugnet och Stomsåker, och att äldreomsorgs-
nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att gå vidare med byggnationen av 
nya boendeplatser på Kinnaborg etapp 2. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari samt utredarna Magnus Svensson och Måns 
Åberg föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Ärendet diskuteras mellan ledamöterna i arbetsutskottet. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
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forts. § 8 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet gällande Örby-
Lugnet och Stomsåker. 
 
Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att gå vidare med  
byggnationen av nya boendeplatser på Kinnaborg etapp 2. 
 
Förslagen antas. 
 
Reservation 
Rolf Skarin (M) och Martin Arnell (KD) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 9   

Information om ordförandebeslut  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) informerar om följande ordförandebeslut 
 
- Ett beslut den 2 mars 2022 om tilldelningsbeslut och undertecknande av 

avtal för upphandling av trygghetslarm inom hemtjänsten. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
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§ 10   

Övrig fråga från Ulla Lätt (S) 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Ulla Lätt (S) ställer frågor om det som media har angivit angående 
upphandlingen av matdistribution för Coop, och verksamhetschef Erika 
Agnarsson lämnar svar på frågorna. 

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