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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 

2022-10-03 

Tid   Klockan 13.15 – 13.52 

Plats 
 

 Strömsalen, Kinnaström, Kinna 

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 KD Martin Arnell, vice ordförande 

 KD Ruth-Marie Engström, tjänstgör för Ylva Höglund (M) 

 C Bengt Axbrink, tjänstgör för Rolf Hallberg (L) 

 S Ulla Lätt 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

SD Yvonne Kindström 

S Ola Siljeholm 

  

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Erika Agnarsson Verksamhetschef  

 Elisaabeth Kroon Verksamhetschef  

 Nicklas Löfström Nämndsekreterare  

 Magnus Svensson Utredare §§ 38-42 

 Aldin Avdic Utredningsledare  

 Maria Olsson Planeringsledare § 39 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 3 oktober 2022, klockan 14.05 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 38-44 

Nicklas Löfström 

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 

2022-10-03, §§ 38-44 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-10-03 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-10-25 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Nicklas Löfström 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 38  

Yttrande gällande detaljplan för Härkila 2:32 i Marks kommun § 39  

Utveckling och organiseringav färdtjänsten i Marks kommun § 40  

Svar gällande utvärdering av den förändrade prismodellen för 

färdtjänst 

§ 41  

Indexuppräkning av egenavgift inom färdtjänst § 42   

Komplettering till budgetunderlag § 43  

Information om ordförandebeslut § 44  
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§ 38   

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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§ 39   Dnr. 2022-116 

Yttrande gällande detaljplan för Härkila 2:32 i Marks 

kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Äldreomsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande, och översänder 
detta till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 

Förslag till detaljplan för Härkila 2:32 i Ubbhult har upprättats av 
Samhällsutvecklingsenheten. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en 
samlokalisering av skola och förskola, framtida utbyggnader, och även plats 
för idrottshall. Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 16 
augusti – 16 september 2022. Nämnden har möjlighet att lämna synpunkter 
till Plan- och byggnadsnämnden senast den 3 oktober 2022. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor, den 24 augusti 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 2021.301 
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§ 40 Dnr. 2022-48 

Utveckling och organisering av färdtjänsten i Marks 

kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Äldreomsorgsnämnden beslutar att Marks kommun från och med den 16 juni 
2027 ingår avtal med Västtrafik AB angående upphandling, samordning och 
utförande av färdtjänstresor. 

Ärendet 

Den 9 maj 2022 presenterade socialförvaltningen möjligheter till utveckling 
och organisation av färdtjänsten i Marks kommun efter år 2026. 
Äldreomsorgsnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att närmare utreda 
hur en gemensam upphandling med Borås skulle komma att se ut. Den 
fördjupade utredningen visar att en gemensam upphandling med Borås skulle 
vara genomförbar och inte medföra några hinder eller allvarliga risker för 
utförandet av Marks färdtjänstverksamhet. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 16 september 2022, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden beslutar att Marks 
kommun från och med den 16 juni 2027 ingår avtal med Västtrafik AB 
angående upphandling, samordning och utförande av färdtjänstresor. 

Dagens sammanträde 

Utredare Magnus Svensson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  
 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att Marks kommun från och med den 16 juni 
2027 ingår avtal med Västtrafik AB angående upphandling, samordning och 
utförande av färdtjänstresor. 
 
Förslag 
Martin Arnell (KD) föreslår att socialförvaltningen genomför ett sammarbete 
med Borås Stad i utfärdandet av färdtjänst från juni 2026. 
 

Förslagen antas. 
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§ 41 Dnr. 2022-91 

Svar gällande utvärderingen av den förändrade 

prismodellen för färdtjänst 

Arbetsutskottets beslut 

Äldreomsorgsnämnden godkänner utvärderingen av den förändrade 
prismodellen för färdtjänstresor och översänder den till kommunstyrelsen. 

Ärendet 

I budget 2022-2023 för Marks kommun beslutad av kommunfullmäktige den 
18 november 2021, står följande på s. 8 gällande färdtjänsttaxan: 
 

Äldreomsorgsnämnden uppdras att utvärdera den  
förändrade prismodellen för färdtjänstresor som infördes  
våren 2021. 

 
Utvärdering har genomförts och har berört resmönster, kostnadsutveckling 
och kundnöjdhet. Utvärderingen visar att resmönstret har förändrats genom 
att reslängd totalt och reslängd per resa har minskat betydligt samt att en 
större andel av resorna sker utanför kommunen än tidigare. Kommunens 
kostnad har ökat något totalt sett, men kommunens del av total kostnad samt 
kostnad per resa har minskat. Kundnöjdheten har inte förändrats nämnvärt. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 22 september 2022, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner utvärderingen av den 
förändrade prismodellen för färdtjänstresor och översänder den till 
kommunstyrelsen 

Dagens sammanträde 

Utredare Magnus Svensson och utredningsledare Aldin Avdic föredrar ärendet 
och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut:  

 

Äldreomsorgsnämnden godkänner utvärderingen av den förändrade 
prismodellen för färdtjänstresor och översänder den till kommunstyrelsen. 

 

Förslaget antas. 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 

 

 

mailto:ks@mark.se
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§ 42 Dnr. 2022-130 

Indexuppräkning av egenavgift inom färdtjänst 

Arbetsutskottets beslut 

Återremiterande av ärende för att undersöka merkostnader som är kopplade 

till om man inte väljer en prisjustering enligt index. 

Ärendet 

Sedan den 1 april 2021 tillämpas avståndsbaserad egenavgift inom 
färdtjänsten. En gång om året tar Västtrafik fram förslag på justerad avgift, 
så att den följer den genomsnittliga förändringen i den allmänna 
kollektivtrafiken. Kommunfullmäktige föreslås att besluta om att egenavgiften 
för Marks färdtjänstresenärer ska följa taxeändring inom Västtrafik. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 21 septemberi 2022, där 
Äldreomsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om justering 
av egenavgift för avgift per resa inom färdtjänst. Prisjusteringen innebär att 
uppräkning av taxan revideras från taxeändring av kommunen till taxeändring 
inom Västtrafik. 

Dagens sammanträde 

Utredare Magnus Svensson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 

 

Återremiterande av ärende för att undersöka merkostnader som är kopplade 

till om man inte väljer en prisjustering enligt index. 

 

Förslaget antas. 
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§ 43 Dnr. 2022-72 

Komplettering till budgetunderlag 

Arbetsutskottets beslut 

Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag till komplettering av 
budgetunderlag avseende organisatorisk tillhörighet för det kommunala 
pensionärsrådet. Äldreomsorgsnämnden äskar att budgeterade medel för 
kommunala pensionärsrådet ramjusteras till Omsorgsnämnden och att 
nämnden dessutom tillförs budget motsvarande kostnaden för 0,25 tjänst för 
sekreterar- och kanslifunktion för rådet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 120 att det kommunala 
pensionärsrådet övergår till omsorgsnämnden. 
 
Denna flytt av det kommunala pensionärsrådet medför ökade kostnader för 
nämnden, kostnader som nämnden önskar kompensation för. 
 
Idag är det budgeterat 50 tkr för det kommunala pensionärsrådets 
verksamhet, dessa medel ska täcka de kostnader som uppstår i samband med 
rådets möten och utbildningar. Äldreomsorgen äskar att dessa medel 
ramjusteras till omsorgsnämnden. 
 
En flytt av råden innebär också utökade arbetsuppgifter för nämndens 
förvaltning då den ska bistå med sekreterar- och kansliservice för rådet. 
Nämnden bedömer att det behövs 0,25 tjänst för att klara dessa 
arbetsuppgifter. Detta är resurser som idag inte finns. Äldreomsorgen äskar 
därför medel för denna funktion, motsvarande 0,25 tjänst. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 23 september 2022, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag till 
komplettering av budgetunderlag avseende organisatorisk tillhörighet för det 
kommunala pensionärsrådet. Äldreomsorgsnämnden äskar att budgeterade 
medel för kommunala pensionärsrådet ramjusteras till Omsorgsnämnden och 
att nämnden dessutom tillförs budget motsvarande kostnaden för 0,25 tjänst 
för sekreterar- och kanslifunktion för rådet. 

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Hans Borg föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 

 

Äldreomsorgsnämnden antar socialförvaltningens förslag till komplettering av 
budgetunderlag avseende organisatorisk tillhörighet för det kommunala 
pensionärsrådet. Äldreomsorgsnämnden äskar att budgeterade medel för 
kommunala pensionärsrådet ramjusteras till Omsorgsnämnden och att 
nämnden dessutom tillförs budget motsvarande kostnaden för 0,25 tjänst för 
sekreterar- och kanslifunktion för rådet. 
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Forts. § 43 

 

Förslaget antas. 
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§ 44   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 

 

 

 

 


