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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2022-04-25 

Tid   Klockan 13.15 – 14.40 

Plats 
 

 Strömsalen, Kinnaström, Kinna 

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 KD Martin Arnell, vice ordförande 

 S Ulla Lätt 

 S Ola Siljeholm, 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 §§ 13-18 
 Hans Borg Administrativ chef §§ 13-18 
 Kristin Johansson Utredare §§ 13-18 
 Aldin Avdic Utredningsledare §§ 13-18 
 Johan Strömsjö 1:e biståndshandläggare §§ 11-12  
 Maria Olsson Planeringsledare § 13 
 Magnus Svensson Utredare §§ 16-18 
 Tor Ellnefors Ekonom §§ 16-18  
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 25 april 2022, klockan 15.00 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 11-18 

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 
2022-04-25, §§ 11-18 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-04-25 Datum för anslags 

nedtagande 2022-05-17 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 11  

Ansökan om bistånd i form av dagvård § 12  

Yttrande gällande detaljplan för del av Melltorp 1:31 i Hyssna § 13  

Information om remiss avseende Färdplan – Länsgemensam 
strategi för god och nära vård 

§ 14  

Information om remiss avseende reviderat Hälso- och 
sjukvårdsavtal 

§ 15  

Utveckling och organisering av färdtjänsten i Marks kommun § 16  

Information om aprilrapport 2022 § 17  

Information om ordförandebeslut § 18  
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§ 11   

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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§ 12 

Ansökan om bistånd i form av dagvård 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 13   Dnr. 2022-59 

Yttrande gällande detaljplan för del av Melltorp 1:31 i 
Hyssna  
Arbetsutskottets beslut 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder 
detta till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Förslag till detaljplan för del av Melltorp 1:31 i Hyssna, har upprättats av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
nybyggnation för bostäder i form av friliggande- och parhus eller någon annan 
form av flerbostadshus. Äldreomsorgsnämnden har möjlighet att lämna 
synpunkter till plan- och byggnadsnämnden senast den 6 maj 2022. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 19 april 2022, 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 2019.476 
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§ 14 Dnr. 2022-56 

Information om remiss avseende Färdplan – 
Länsgemensam strategi för god och nära vård  
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscheferna Elisabeth Kroon och Erika Agnarsson samt 
förvaltningschef Talieh Ashjari informerar och svarar på frågor om inkommen 
remissen gällande Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 15 Dnr. 2022-57 

Information om remiss avseende reviderat Hälso- och 
sjukvårdsavtal  
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar och svarar på frågor om 
inkommen remissen gällande reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 16 Dnr. 2022-48 

Utveckling och organisering av färdtjänsten i Marks 
kommun  
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Arbetsutskottet lämnar utan förslag till äldreomsorgsnämnden.  

Ärendet 
Äldreomsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2020, § 51, att:  
”Äldreomsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda 
möjligheter till utveckling och organisation av färdtjänsten i Marks kommun 
inför kommande ställningstaganden, det vill säga hur färdtjänsten ska 
organiseras efter 2026.” 
 
En utredning har på uppdrag av nämnden genomförts för att presentera 
alternativ till hur Marks kommun kan organisera färdtjänsten efter år 2026. 
De alternativ som har utretts är: 

1. Fortsätta låta Västtrafik upphandla, samordna och utföra färdtjänsten. 
2. Ingå i gemensam upphandling av färdtjänst med Borås. 
3. Upphandla utförandet av färdtjänst på egen hand. 
4. Överlåta uppgifterna enligt färdtjänstlagarna till regionala 

kollektivtrafikmyndigheten (RKM) som är Västra Götalandsregionen. 
 
Utredningen har presenterat för- och nackdelar med ovan fyra förslag. 
Äldreomsorgsnämnden har nu att ta tillställning till hur färdtjänsten ska 
organiseras i Marks kommun. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 13 april 2022, där 
det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner redovisningen av 
utredningen gällande hur färdtjänsten i Marks kommun kan organiseras efter 
år 2026, och förklarar förvaltningschefens uppdrag slutfört. 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att Marks kommun från och med den 16 juni 
2027 ingår avtal med Västtrafik AB angående upphandling, samordning och 
utförande av färdtjänstresor. Äldreomsorgsnämnden hemställer till barn- och 
utbildningsnämnden att se över förutsättningar för samordning av 
kommunens skolskjutsar med kommunens färdtjänstresor.  

Dagens sammanträde 
Utredare Magnus Svensson och ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet och 
svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Arbetsutskottet lämnar utan förslag till äldreomsorgsnämnden.  
 
Förslaget antas 
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§ 17 Dnr. 2022-39 

Information om aprilrapport 2022 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 
Aprilrapporten är årets första redovisning av nämndens arbete och resultat till 
kommunstyrelsen. Nämnders och styrelsers rapporteringar ligger till grund för 
kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och 
koncernens ekonomi och verksamhet för årets första fyra månader samt en 
prognos för hela året. I 2022 års aprilrapport rapporteras särskilt viktiga  
händelser och resultat samt ekonomi för de första fyra månaderna av 2022. 

Dagens sammanträde 
Utredningsledare Aldin Avdic informerar och svarar på frågor om det 
pågående arbetet med Aprilrapporten 2022.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 18   

Information om ordförandebeslut  
Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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