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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 

2022-12-05 

Tid   Klockan 13.15 – 14.00 

Plats 
 

 Strömsalen, Kinnaström, Kinna 

Beslutande  C Ulla-Maj Persson, ordförande 

 S Ola Siljeholm, tjänstgör för Ulla Lätt (S) 

 C Bengt Axbrink, tjänstgör för Rolf Hallberg (L) 

 M Ylva Höglund 

 KD Ruth-Marie Engström, tjänstgör för Martin Arnell (KD) 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

SD Yvonne Kindström 

 Tjänstepersoner 

 Aldin Avdic Utredningsledare  

 Erika Agnarsson Verksamhetschef  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Janny Åhman Nämndsekreterare  

 Måns Åberg Utredare  

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Tor Ellnefors Ekonom  

 Johan Strömsjö 1:e biståndshandläggare § 53 

 Kristin Johansson Utredare  §§ 51-52, 54 
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Utses att justera Ylva Höglund (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 5 december 2022, klockan 14.15 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 51-57 

Janny Åhman 

Ordförande 

Ulla-Maj Persson (C) 

Justerande 

Ylva Höglund (M) 
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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 

2022-12-05, §§ 51-57 

Datum för anslags 

uppsättande 
2022-12-05 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-12-27 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 51  

Anmälan och prövning om jäv § 52  

Riktlinjer för biståndshandläggning § 53  

Delegationsordning för omsorgsnämnden § 54  

Arbete med nämndplan 2023-2024 § 55  

Information om ordförandebeslut § 56  

Information om ombyggnationen av Kullabyn § 57  
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§ 51   

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Ärendet Information om ombyggnationen av Kullabyn, tillförs ärendelistan. 

Ärendet 

Ärendelistan med tillhörande beslutsunderlag skickades ut till arbetsutskottets 

ledamöter och ersättare den 28 november 2022. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) anmäler följande ändring av ärendelistan: 
 
Ärendet Information om ombyggnationen av Kullabyn, tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar arbetsutskottet om ändringen av 
ärendelistan kan antas, och finner att så sker. 
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§ 52   

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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§ 53 Dnr. 2022-169 

Riktlinjer för biståndshandläggning 

Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 

Äldreomsorgsnämnden antar de reviderade riktlinjerna för 
biståndshandläggning inom äldreomsorgen. 

Ärendet 

Riktlinjerna har reviderats av medarbetare inom myndighetsutövningen   
äldreomsorgen. Riktlinjerna har genomgått en uppdatering avseende layout 
för att stämma överens med nya styrdokumentsmallen. Vidare finns 
förändringar i vissa områden. Det bör framhållas att insatserna alltid ska 
bedömas individuellt och brukarna har rätt att ansöka om vad de vill. 
Insatsernas omfattning kan därför se olika ut för olika personer beroende på 
hjälpbehovet. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 25 november 2022, 
där det föreslås att äldreomsorgsnämnden antar de reviderade riktlinjerna för 
biståndshandläggning inom äldreomsorgen. 

Dagens sammanträde 

Förste biståndshandläggare Johan Strömsjö föredrar ärendet och svarar på 
frågor. 

Beslutsgång 

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

 

Äldreomsorgsnämnden antar de reviderade riktlinjerna för 
biståndshandläggning inom äldreomsorgen. 
 

Förslaget antas. 
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§ 54 Dnr. 2022-68 

Delegationsordning för omsorgsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 

Arbetsutskottet lämnar utan förslag till äldreomsorgsnämnden.  

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. I aktuellt ärende är avsikten att 
äldreomsorgsnämnden antar en ny delegationsordning utifrån att ny 
mandatperiod stundar. Då äldreomsorgsnämnden byter namn till 
omsorgsnämnden den 1 januari 2023 har det beaktats i förslaget. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 30 november 2022, 
där det föreslås att äldreomsorgsnämnden antar förslag, daterat 2022-11-29, 
till delegationsordning för omsorgsnämnden och att delegationsordningen 
träder i kraft den 1 januari 2023. 

Dagens sammanträde 

Utredare Kristin Johansson föredrar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Arbetsutskottet lämnar utan förslag till äldreomsorgsnämnden.  
 
Förslaget antas. 
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§ 55 Dnr. 2022-147 

Arbete med nämndplan 2023-2024 

Arbetsutskottets förslag till äldreomsorgsnämnden 

Äldreomsorgsnämnden godkänner nämndplan 2023 – 2024 och översänder 

den till kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokumentet som anger 
kommunens inriktning och viktigaste prioriteringar. Utifrån fullmäktiges 
budget fastställer nämnden i nämndplanen inriktning och prioriteringar för sin 
verksamhet. Utifrån nämndplanen fastställer sedan förvaltningschefen en 
verksamhetsplan som beskriver hur de politiska målen ska verkställas. 
Agenda 2030 ska genomsyra planering och genomförande av grunduppdraget 
och utvecklingsarbetet. Nämndens grunduppdrag är enligt lydelsen i 
kommunfullmäktiges budget. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt 
grunduppdrag genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att 
nämnden ska ha uppfyllt sitt grunduppdrag. 

Ärendets behandling 

Äldreomsorgsnämnden gav på dess sammanträde den 17 oktober 2022, § 87, 
arbetsutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till Nämndplan 2023-2024.  

Dagens sammanträde 

Utredningsledare Aldin Avdic föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner nämndplan 2023 – 2024 och översänder 
den till kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 
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§ 56   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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§ 57   

Information om ombyggnationen av Kullabyn 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet.   

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Erika Agnarsson och utredare Måns Åberg informerar och 

svarar på frågor om investeringskostnad och avskrivningsplan för installation 

av sprinklers och ombyggnation av omklädningsrum samt tvättstuga på 

Kullabyn, som kommer behandlas inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 

den 19 december 2022. 

Beslutsgång 

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