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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2022-06-07 

Tid   Klockan 13.15 – 14.50 

Plats 
 

 Strömsalen, Kinnaström, Kinna 

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 KD Martin Arnell, vice ordförande 

 S Ola Siljeholm, tjänstgör för Ulla Lätt (S) 

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

 M Ylva Höglund 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

SD Yvonne Kindström 

 Tjänstepersoner 
 Erika Agnarsson Verksamhetschef  
 Hans Borg Administrativ chef  
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 23-30 
 Maria Olsson Planeringsledare §§ 19-22 
 Aldin Avdic Utredningsledare §§ 21-23,  

28-29 
 Måns Åberg Utredare §§ 24-25 
 Johanna Gunnarsson Utvecklingsledare §§ 26-29 
 Kristin Johansson Utredare § 27 
 Magnus Svensson Utredare § 27 
 Tor Ellnefors Ekonom §§ 28-29  
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 7 juni 2022, klockan 15.00 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 19-30 

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 
2022-06-07, §§ 19-30 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-06-07 Datum för anslags 

nedtagande 2022-06-29 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 19  

Anmälan och prövning om jäv § 20  

Yttrande gällande detaljplan för del av Örby 1:1 och 1:23 § 21  

Yttrande gällande detaljplan för fastighet 14:8, Fritsla § 22  

Yttrande gällande Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022-
2030 

§ 23  

Begäran om tidsplan för färdigställande av äldreboende, etapp 1, 
på Kinnaborg 

§ 24  

Begäran om tidplan för installering av sprinklers på vård- och 
omsorgsboenden 

§ 25  

Information om utökning av vård- och omsorgsplatser på Kullabyn § 26  

Ändring av delegationsordningen för äldreomsorgsnämnden § 27  

Budgetunderlag 2023-2026 § 28  

Information om ordförandebeslut § 29  

Övriga frågor § 30  
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§ 19   

Förändring av ärendelistan 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet fastställer ärendelistan med följande ändring att: 
 

- Övriga fråga från Ylva Höglund (M), tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår att arbetsutskottet fastställer 
ärendelistan med följande ändring att: 
 

- Övriga fråga från Ylva Höglund (M), 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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§ 20   

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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§ 21   Dnr. 2022-71 

Yttrande gällande detaljplan för del av Örby 1:1 och 1:23 
Arbetsutskottets beslut 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande, och översänder 
detta till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Samhällsutvecklingsenheten har upprättat ett förslag till detaljplan för del av 
Örby 1:1 och 1:23. Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att genomföra 
samråd för att samla in synpunkter. Syftet med detaljplanen är att skapa 
möjligheter för ett nytt bostadsområde i Örby. Planförslaget finns utställt för 
samråd under perioden 27 april - 10 juni 2022. Nämnden har möjlighet att 
lämna synpunkter till plan- och byggnadsnämnden senast den 10 juni 2022. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 16 maj 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 och svarar på frågor.  

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 2014.676 
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§ 22   Dnr. 2022-75 

Yttrande gällande detaljplan för fastighet 14:8, Fritsla 
Arbetsutskottets beslut 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande, och översänder 
detta till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Förslag till detaljplan för fastighet Fritsla 14:8 i Fritsla har upprättats av  
Samhällsutvecklingsenheten. Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig  
markanvändning vård och handel till bostäder. Befintlig vårdcentral byggs om 
till lägenheter för bostadsändamål. Nämnden har möjlighet att lämna 
synpunkter till plan- och byggnadsnämnden senast den 10 juni 2022. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 16 maj 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 och svarar på frågor.  

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 2021.280 
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§ 23 Dnr. 2022-70 

Yttrande gällande Hållbarhetsprogram för Marks kommun 
2022-2030 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande gällande 
Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022–2030, och översänder det till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Enligt budget för Marks kommun 2022-2023 ska ett styrdokument för 
kommunens arbete mot målen i Agenda 2030 antas under 2022. Ett utkast 
har tagits fram utifrån kartläggning och omvärldsbevakning samt i dialog med 
kommunens förvaltningar och bolag. Ett förslag till hållbarhetsprogram har 
översänts till nämnder och bolag. Kommunstyrelsen önskar att få ta del av 
synpunkter från nämnder och bolag senast den 30 juni 2022. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 20 maj 2022, där 
det föreslås att äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande 
gällande Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022–2030 och översänder 
det till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Utredningsledare Aldin Avdic föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande gällande 
Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022–2030, och översänder det till 
kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 
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§ 24 Dnr. 2022-80 

Begäran om tidsplan för färdigställande av äldreboende, 
etapp 1, på Kinnaborg  
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden begär att teknik- och servicenämnden redovisar en 
tidsplan för färdigställande av Kinnaborg etapp 1, senast den 15 augusti 
2022. 

Ärendet 
Enligt socialförvaltningens utredning, diarienummer ÄN 2020-36, 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.  
 
Enligt uppgift från teknik- och serviceförvaltningen bedrivs arbetet som berör 
Björkeberga nu i en projektgrupp. Däremot råder det oklarheter kring 
processen med Kinnaborg etapp 1. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 23 maj 2022, där det föreslås att 
äldreomsorgsnämnden begär att teknik- och servicenämnden redovisar en 
tidsplan för färdigställande av Kinnaborg etapp 1. 

Dagens sammanträde 
Utredare Måns Åberg och verksamhetschef Erika Agnarsson föredrar ärendet 
och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden begär att teknik- och servicenämnden redovisar en 
tidsplan för färdigställande av Kinnaborg etapp 1, senast den 15 augusti 
2022. 
 
Förslaget antas. 
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§ 25 Dnr. 2022-81 

Begäran om tidplan för installering av sprinklers på vård- 
och omsorgsboenden  
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden begär att teknik- och servicenämnden skyndsamt 
redovisar en tidsplan för installering av sprinklers på vård- och 
omsorgsboenden, senaste den 15 augusti 2022. 

Ärendet 
Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som 
dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar 
överrepresenterade enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
 
Socialförvaltningen har under lång tid drivit frågan om behovet av installation 
av sprinklers i kommunens vård- och omsorgsboenden. I dagsläget finns det 
inget vård- och omsorgsboende som har sprinklers installerat, vilket 
socialförvaltningen ser som mycket otillfredsställande. Södra Älvsborgs 
Räddningstjänst beslutade den 19 april år 2022 att förelägga fastighetsägaren 
MBAB att senast den 1 december 2023 avhjälpa brister i äldreboendet 
Rönnäng, däribland avsaknaden av sprinklers. Föreläggandet kan förenas med 
vite. 
 
Förvaltningens uppfattning är att de byggnader där det idag bedrivs vård- och 
omsorgsverksamhet kräver ett aktivt arbete med installation av sprinklers 
med hänsyn till brukarnas och personalens säkerhet. Förvaltningen uppmanar 
att äldreomsorgsnämnden skyndsamt måste få en tidsplan för färdigställandet 
av sprinklers på vård- och omsorgsboenden. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 23 maj 2022, där det föreslås att 
äldreomsorgsnämnden begär att teknik- och servicenämnden skyndsamt 
redovisar en tidsplan för installering av sprinklers på vård- och 
omsorgsboenden. 

Dagens sammanträde 
Utredare Måns Åberg och verksamhetschef Erika Agnarsson föredrar ärendet 
och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden begär att teknik- och servicenämnden skyndsamt 
redovisar en tidsplan för installering av sprinklers på vård- och 
omsorgsboenden, senaste den 15 augusti 2022. 
 
Förslaget antas. 
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§ 26 Dnr. 2022-82 

Information om utökning av vård- och omsorgsplatser på 
Kullabyn 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Erika Agnarsson och utvecklingsledare Johanna Gunnarsson 
informerar om behovet av utökning av vård- och omsorgsplatser på Kullabyn.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 27 Dnr. 2022-68 

Ändring av delegationsordningen för äldreomsorgs-
nämnden 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden antar förslaget till ändring av delegationsordning för  
äldreomsorgsnämnden och att ändringen av delegationsordningen träder i 
kraft den 1 juli 2022. 

Ärendet 
Genom delegationsordningen flyttar äldreomsorgsnämnden över 
beslutanderätten i ett visst ärende eller en ärendegrupp till utskott, 
förtroendevalda eller anställda. Delegationsordningen för 
äldreomsorgsnämnden ses normalt över två gånger per år utifrån ny 
lagstiftning och verksamheternas behov. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 25 maj 2022, där 
det föreslås att äldreomsorgsnämnden antar förslaget till ändring av 
delegationsordning för äldreomsorgsnämnden och att ändringen av 
delegationsordningen träder i kraft den 1 juli 2022. 

Dagens sammanträde 
Utredarna Kristin Johansson och Magnus Svensson föredrar ärendet och 
svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden antar förslaget till ändring av delegationsordning för  
äldreomsorgsnämnden och att ändringen av delegationsordningen träder i 
kraft den 1 juli 2022. 
 
Förslaget antas. 
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§ 28 Dnr. 2022-72 

Budgetunderlag 2023-2026 
Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Budgetunderlag 2023–2026 för 
äldreomsorgsnämnden och översänder det till kommunstyrelsen.  
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar Nulägesbild med omvärldsförutsättningar 
2023 socialförvaltningen. 
 
Äldreomsorgsnämnden begär om en utökad budget för att bemöta 
personalomsättningen, pensionsavgångar och lönenivåerna inom vissa 
svårrekryterade grupper. Detta i syfte för att stå sig mot den hårda 
konkurrensen om arbetskraft och för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges 
inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en 
fyraårig budgetplanering där fokus ligger på långsiktig hållbarhet. 
Kommunfullmäktige kan utifrån sitt helhetsansvar besluta att om fördela 
resurser och förändra de ekonomiska förutsättningarna. 
 
Budgetunderlaget innehåller avsnitt som analyserar och beskriver nämndens 
verksamhet, omvärldspaning, ekonom i samt personal. För att komplettera 
dessa avsnitt har förvaltningen tagit fram en ”Nulägesbild med 
omvärldsförutsättningar 2023 Socialförvaltningen ”. Dokumentet är en 
sammanställning av fakta, statistik och analyser som används för beskrivning 
av verksamheternas nuläge, förutsättningar och utmaningar. Nulägesbilden 
innehåller alla socialförvaltningens verksamheter, oavsett nämnd.  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 19 maj 2022, där 
det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner Budgetunderlag 2023–2026 
för äldreomsorgsnämnden och översänder det till kommunstyrelsen. 
Äldreomsorgsnämnden antecknar Nulägesbild med omvärldsförutsättningar 
2023 socialförvaltningen. 

Dagens sammanträde 
Utredningsledare Aldin Avdic och ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet och 
svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Budgetunderlag 2023–2026 för 
äldreomsorgsnämnden och översänder det till kommunstyrelsen.  
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar Nulägesbild med omvärldsförutsättningar 
2023 socialförvaltningen. 
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forts. § 28 
 
Äldreomsorgsnämnden begär om en utökad budget för att bemöta 
personalomsättningen, pensionsavgångar och lönenivåerna inom vissa 
svårrekryterade grupper. Detta i syfte för att stå sig mot den hårda 
konkurrensen om arbetskraft och för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Förslagen antas. 
 

 



Sida 16(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2022-06-07 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29   

Information om ordförandebeslut  
Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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§ 30   

Övriga frågor 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Ylva Höglund (M) ställer frågan om varför huvudentréns dörr är låst till 
Kinnaström nu när pandemin är över.  
 
Verksamhetschef Erika Agnarsson och förvaltningschef Talieh Ashjari svarar 
att teknik- och serviceförvaltningen har hand om detta. Socialförvaltningen 
ser inga hinder med att huvudentréns dörr är upplåst, utan ser positiva 
aspekter med tanke på servicetillgängligheten, och har framfört detta till 
ansvariga på teknik- och serviceförvaltningen. 

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