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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 

2022-10-31 

Tid   Klockan 13.15 – 13.55 

Plats 
 

 Strömsalen, Kinnaström, Kinna 

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 KD Martin Arnell, vice ordförande 

 M Ylva Höglund 

 S Ola Siljeholm, tjänstgör för Rolf Hallberg (L) 

 S Ulla Lätt 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

KD Ruth-Marie Engström 

  

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Erika Agnarsson Verksamhetschef  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  

 Nicklas Löfström Nämndsekreterare  

 Maria Olsson Planeringsledare  

 Aldin Avdic Utredningsledare  

 Måns Åberg Utredare § 47 
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 31 oktober 2022, klockan 14.15 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 45-50 

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 

2022-10-31, §§ 45-50 

Datum för anslags 

uppsättande 
2022-10-31 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-11-22 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Nicklas Löfström 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 45  

Riskanalys 2023 § 46  

Förstudie angående Solgårds vård- och omsorgsboende § 47  

Indexuppräkning av egenavgift inom färdtjänst § 48  

Tidsplan för sammanträden 2023 § 49  

Information om ordförandebeslut § 50  
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§ 45   

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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§ 46 Dnr. 2022-147 

Riskanalys 2023 

Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 

Arbetsutskottet lämnar utan förslag till äldreomsorgsnämnden, men en 
fördjupad analys krävs inför beslut den 14 november 2022. 

Ärendet 

Varje år måste nämnden fatta beslut om en internkontrollplan som biläggs 
nämndplanen. Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde och ska, utifrån en riskanalys, besluta om en plan för 
den internkontroll som ska utföras kommande år. Nämnden ska även vara 
delaktig i det riskarbete som mynnar ut i internkontrollplanen.  
 
Riskanalysen innehåller de risker förvaltningen ser är relevanta att arbeta 
med i verksamheterna. Det är utifrån denna som risker valts ut till 
internkontrollplanen. Riskanalysen innehåller därför även de risker som inte 
prioriterats till internkontrollplanen. De risker som förvaltningen föreslår 
”accepteras” i den samlade riskbilden hanteras därmed i verksamheterna på 
annat sätt än i internkontrollplanen. Utifrån detta presenterar nu 
förvaltningen ett förslag till riskanalys 2023. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2022, där det föreslås 
att äldreomsorgsnämnden godkänner riskanalys 2023. 

Dagens sammanträde 

Utredningsledare Aldin Avdic och förvaltningschef Talieh Ashjari föredrar 
ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

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

 

Arbetsutskottet lämnar utan förslag till äldreomsorgsnämnden, men en 
fördjupad analys krävs inför beslut den 14 november 2022. 
 

Förslaget antas. 
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§ 47 Dnr. 2022-123 

Förstudie angående Solgårds vård- och omsorgsboende 

Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 

Äldreomsorgsnämnden beslutar att säga upp hyresavtal gällande vård- och 
omsorgsboende på Solgård i Fritsla för omförhandling på så sätt att avtalet 
ska löpa med ett år och med ett års uppsägningstid. 
 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att lämna en begäran om förstudie till Teknik- 
och servicenämnden angående nya lokaler för vård- och omsorgsboende i 
Fritsla med sex avdelningar om vardera tio platser. 

Ärendet 

Det hyresavtal som finns idag gällande Solgårds vård- och omsorgsboende är 
från 2006. Hyrestiden är 2006-01-01 – 2025-12-31. Uppsägningstiden är tre 
år. Boendet omfattar tre hus, Solgård 2, 4 och 6 med sammanlagt sju 
avdelningar om 51 lägenheter. Husen byggdes under 1950-talet och 
tillbyggnad har sedan dess skett i etapper. Fastigheten ägs och förvaltas av 
Marks Bostad AB och årshyran är för närvarande 1 569 600 kronor. De 
boende på Solgård har ett omfattande omsorgsbehov. 
 
Solgårdsvägen 2-4 omfattar byggnader med två våningar där 
servicelägenheter omvandlats till gruppboende men byggnadens inre och 
yttre struktur är inte förändrad för att vara anpassad till gruppboende. 
Boendet utgörs av stora ytor som är svåra för personalen att överblicka, 
köket är fördelat på två våningar vilket försvårar för personalen i deras arbete 
och planering samt är kostnadsdrivande. Det är svårt att åstadkomma en 
naturlig samlingspunkt för brukarna och personalen i byggnaden. De stora 
ytorna innebär att det behövs extra personal om 0,5-1 årsarbetare med en 
ökad personalkostnad på cirka 500 000 kronor per år. 
 
Solgårdsvägen 6 är en byggnad i tre våningar med sju rum på varje våning 
där våningsplanen är isolerade från varandra. Det finns få gemensamhetsytor. 
Det går inte att fördela personalen enligt givna budgetprinciper där optimal 
fördelning är åtta till to rum. Nuvarande fördelning medför utökad 
personalstyrka med 2 årsarbetare och en ökad personalkostnad om 
uppskattningsvis 1 200 000 kronor per år. Skulle budgetprinciperna följas 
skulle det innebära ensamarbete vilket inte tillåts idag. Det skulle även 
innebära nedsatt säkerhet för brukarna och försämrad arbetsmiljö för de 
anställda. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 9 september 2022, där det 
föreslås att äldreomsorgsnämnden beslutar att säga upp hyresavtal gällande 
vård- och omsorgsboende på Solgård i Fritsla för omförhandling på så sätt att 
avtalet ska löpa med ett år och med ett års uppsägningstid. 
 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att lämna en begäran om förstudie till Teknik- 
och servicenämnden angående nya lokaler för vård- och omsorgsboende i 
Fritsla med sex avdelningar om vardera tio platser. 
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forts. § 47 

Dagens sammanträde 

Utredare Måns Åberg föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att säga upp hyresavtal gällande vård- och 
omsorgsboende på Solgård i Fritsla för omförhandling på så sätt att avtalet 
ska löpa med ett år och med ett års uppsägningstid. 
 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att lämna en begäran om förstudie till Teknik- 
och servicenämnden angående nya lokaler för vård- och omsorgsboende i 
Fritsla med sex avdelningar om vardera tio platser. 
 
Förslaget antas. 
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§ 48 Dnr. 2022-130 

Indexuppräkning av egenavgift inom färdtjänst 

Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 

Arbetsutskottet lämnar utan förslag till äldreomsorgsnämnden. 

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 oktober 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 

Administrativ chef Hans Borg föredrar ärendet. 
 

Ledamöters förslag 

Martin Arnell (KD) föreslår att nuvarande egenavgiftsmodell behålls med bifall 

av Ylva Höglund (M).  

Ulla-Maj Persson (C) föreslår att arbetsutskottet lämnar utan förslag till 

äldreomsorgsnämnden. 

Martin Arnell (KD) drar tillbaka sitt förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Arbetsutskottet lämnar utan förslag till äldreomsorgsnämnden. 
 
Förslaget antas. 
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§ 49 Dnr. 2022-142 

Tidsplan för sammanträden 2023 

Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 

Sammanträdestider avseende år 2023 för omsorgsnämnden och nämndens 
utskott fastställs. 

Ärendet 

Äldreomsorgsnämnden ska inför varje verksamhetsår fatta beslut om 
sammanträdestider för nämnd och dess utskott. Äldreomsorgsnämnden har 
att ta ställning till sammanträdestider avseende år 2023. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 12 oktober 2022, där det föreslås 
att äldreomsorgsnämnden fastställer sammanträdestider avseende år 2023 
för omsorgsnämnden och nämndens utskott. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Nicklas Löfström föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Sammanträdestider avseende år 2023 för omsorgsnämnden och nämndens 
utskott fastställs 
 
Förslaget antas. 
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§ 50   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 

 

 

 

 


