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Beslutande organ Äldre- och omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 08.30-10.37 

 
Beslutande Sara Swahnström (M), Ordförande 

Ola Bertilsson (S), 1:e vice ordförande 
Richard Thorell (M), tjänstgörande ledamot 
Katarina Ahlgren Brydzinski (M), tjänstgörande ledamot 
Jonny Odhner (M), tjänstgörande ledamot 
Fatima Hamdi (KD), tjänstgörande ledamot 
Marianne Johansson (S), tjänstgörande ledamot 
William Freidlitz (S), tjänstgörande ledamot 
Marie Molin (S), tjänstgörande ledamot 
Håkan Fernström (S), tjänstgörande ledamot 
Riitta Holmblad (SD), tjänstgörande ledamot 
Madelaine Karlsson (M), tjänstgörande ersättare 
Leif Andersson (C), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Hassan Alkharat (S), Icke tjänstgörande ersättare 
Kristofer Vaske (V), icke tjänstgörande ersättare 
Marie-Louise Trollegård (SD), icke tjänstgörande ersättare 
Annelie Åberg, äldre- och omsorgschef 
Agneta Rönnkvist, avdelningschef 
Anette Karlsson, avdelningschef 
Selma Bandic, avdelningschef 
Daniel Andersson, controller 
Erik Arnholm, controller 
Gustav Sandstedt, systemförvaltare lönekontoret 
Jessica Green, nämndsekreterare 
 
 
 
 

Justerare Ola Bertilsson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§§§ 9-20 
 Jessica Green  

Ordförande  
 

 Sara Swahnström  

Justerande  
 

 Ola Bertilsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Äldre- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-31 

Anslagsdatum 2023-02-01 Anslaget tas ner 2023-02-21 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Jessica Green  
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Äldre- och omsorgsnämnden 

Äon § 9                                                   Dnr  

Godkännande av dagordning 

  

Äldre- och omsorgsnämndens beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning 
för dagens sammanträde. 
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Äldre- och omsorgsnämnden 

Äon § 10                                                   Dnr 26 

Information från lönekontoret 

  

Äldre- och omsorgsnämndens beslut 

Nämnden noterar informationen från systemförvaltare Gustav Sandstedt från 
lönekontoret gällande hur ansökan för arvode görs. 
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Äldre- och omsorgsnämnden 

Äon § 11                                                   Dnr 2023/00010 

Uppföljning av äldre- och omsorgsnämndens utvecklingsplan 

  

Äldre- och omsorgsnämndens beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utvecklingsplan 
2021-2025. 

Äldre- och omsorgsnämnden ger i uppdrag att redovisa ny utvecklingsplan för Äldre- 
och omsorgsförvaltningen i juni månad gällande 2024- 2033. 

Bakgrund 

Socialnämnden har 2020 med uttagspunkt från material som presenterats från 
verksamheten avseende framtida behov tagit fram en utvecklingsplan för 
Socialnämnden år 2021-2025. Vissa framtagna åtgärder har inte krävt ekonomiska 
åtgärder, andra åtgärder har haft behovet av omfördelning inom dåvarande sektor 
samt att en del åtgärder krävt beslut om tillskott av ekonomiska medel för att kunna 
genomföras. Åtgärderna har planerats in under den kommande 5 årsperioden efter 
angelägenhetsgrad och vad som är möjligt att åstadkomma med hänsyn tagen till 
andra pågående processer inom de olika avdelningarna. Socialnämnden ska nu delas 
in i två: Socialnämnd samt Äldre och omsorgsnämnd. Därav redovisas aktuellt status 
för att sedan fortsätta redovisa i respektive nämnd. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Informationen har inte någon påverkan på miljö. 

Bedömning ur social dimension 

Informationen om status i processen med syfte att utveckla våra verksamheter i takt 
med de behov som kommens invånare är i behov av 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Informationen ska ge en ökad kontroll av var våra verksamheter befinner sig utifrån 
utvecklingsplan och därmed ha möjlighet till att fatta goda ekonomiska beslut om 
riktningen för verksamheterna. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av äldre- och omsorgschef Annelie Åberg. 

2022-års uppföljning av 5-års plan 2021-2025 

2022-års uppföljning av 5-års plan LSS 2021-2025 
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Expedierat till: 
Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg 
Avdelningschef Selma Bandic 
Avdelningschef Agneta Rönnkvist 
Avdelningschef Anette Karlsson 
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Äldre- och omsorgsnämnden 

Äon § 12                                                   Dnr 2023/00019 

Redovisning av delegationsbeslut 2023 

  

Äldre- och omsorgsnämndens beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av december 
månads delegationsbeslut. 

Bakgrund 

Äldre- och omsorgsförvaltningen redovisar lista på delegationsbeslut tagna i 
verksamheterna varje månad. 
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Äldre- och omsorgsnämnden 

Äon § 13                                                   Dnr 2023/00014 

Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

  

Äldre- och omsorgsnämndens beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden utser Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg till 
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL (2017:30) för den verksamhet som bedrivs 
inom äldre- och omsorgsförvaltningen från och med 1 februari, 2023. 

Bakgrund 

Äldre- och omsorgsnämnden är ansvarig vårdgivare och ska planera, leda och 
kontrollera verksamheten som leder till att kravet på en god hälso-och sjukvård 
uppfylls. ( 3 kap 1§ Patientsäkerhetslagen 2010:659 PSL) 

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård 
regleras av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lagen gäller för samtliga vårdgivare 
samt landsting och kommuner som huvudmän. I lagen finns bestämmelser om hur 
hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas och att det ska finnas 
en verksamhetschef som ansvarar för hälso- och sjukvårdsverksamheten. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Alla verksamheter inom Hälso- och sjukvård ska följas noga, vilket också kan 
påverka miljömässiga faktorer och hänsynstaganden i de analyser som görs. 

Bedömning ur social dimension 

All verksamhet ska med ledningssystem ta fram, fastställa och dokumentera rutiner 
för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att kunna 
styra, följa upp och utveckla all verksamhet som bedrivs inom Hälso- och 
sjukvårdslagen. Följa upp, analysera, vidta åtgärder och på så vis förbättra vården för 
våra invånare. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Genom att säkra kvalitet och uppföljning enligt de skyldigheter vi som huvudman 
har säkrar vi en hållbar ekonomi. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med äldre-och omsorgsnämndens beslut. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av Annelie Åberg, Äldre- och omsorgschef. 

Underlag för beslut för verksamhetschef Hälso- och sjukvård 

 

 

Expedierat till: 
Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg 
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Äldre- och omsorgsnämnden 

Äon § 14                                                   Dnr 2023/00016 

Äldre- och omsorgsnämndens mål 2023 

  

Äldre- och omsorgsnämndens beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat förslag för nämndens mål 
2023. 

* Mariestads invånare är trygga med att de får den hjälp de behöver när de 
behöver den 

Genom professionell myndighetsutövning med säkra arbetssätt som personalen 
följer skapar vi trygghet. Tydliga beskrivningar av våra tjänster ger rätt förväntningar 
och skapar förutsägbarhet och trygghet för de vi är till för. 

* Äldre- och omsorgsnämnden har ett innovativt och hållbart förhållningssätt 
med fokus på digitala lösningar som skapar mervärde för dem vi är till för 

Genom utveckling och införande av nya digitala lösningar och arbetssätt eftersträvas 
en högre effektivitet och en ökad delaktighet för medborgaren. Verksamheten ska 
bedrivas på ett för miljön hållbart sätt. 

* Inom Äldre- och omsorgsnämnden råder en positiv förändringskultur där 
alla medarbetare bidrar och vet hur de för fram nya idéer 

Genom att alla medarbetare får delta i utvecklingsarbetet nås en ökad delaktighet för 
alla och nya lösningar och metoder arbetas fram på ett strukturerat sätt. 

* Alla medborgare får ett tryggt och korrekt bemötande av Äldre- och 
omsorgsnämnden verksamheter 

I äldre- och omsorgens verksamhet finns en hög kompetens och medvetenhet om 
service, gott bemötande och effektiv handläggning. Vi inkluderar den enskilde i den 
vård som ges. 

* Äldre- och omsorgsnämnden i Mariestads kommun är en attraktiv 
arbetsgivare som lockar till sig rätt kompetenser i förhållande till våra behov 

Genom att erbjuda attraktiva arbetsplatser med konkurrenskraftiga villkor har äldre- 
och omsorgsnämnden ett gott rekryteringsläge. 

Bakgrund 

Mariestads kommun har en vision som handlar om hur vi vill ha det i kommunen i 
framtiden "Vision 2030". Visionen är en ledstjärna som påverkar både stora och små 
beslut om vad kommunen ska lägga tid, pengar och andra resurser på. Alla 
verksamheter ska planera sin verksamhet med syfte att sträva mot visionen. Visionen 
är beslutad av kommunfullmäktige. En av våra viktigaste strategier för att nå dit är 
vår målstyrning. Nuvarande mål som verksamheterna arbetar efter är framtagna och 
beslutade av Socialnämnd, således behöver nya mål antas för Äldre- och 
omsorgsnämnden. 
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Genom systematiskt arbetssätt i våra verksamheter med en tydlig styrmodell och 
uppföljning kan vi säkerställa att vi efterlever de miljökrav vi har att följa. 

Bedömning ur social dimension 

Målen styr därmed de aktiviteter respektive verksamhet ska utföra under året och 
påverkar på så sätt oss alla i vårt dagliga arbete och därmed säker ställa en god vård 
för våra invånare. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Genom att planera våra verksamheter enligt mål och med god ekonomisk 
hushållning säkerställer vi att styr mot Vision 2030. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnade ärendet till nämnden utan eget förslag 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av Annelie Åberg, Äldre- och omsorgschef. 

Mål och internbudget 2022 (socialnämnden) 

 

Expedierat till: 
Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg 
Avdelningschef Selma Bandic 
Avdelningschef Agneta Rönnkvist 
Avdelningschef Anette Karlsson 
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Äldre- och omsorgsnämnden 

Äon § 15                                                   Dnr 2023/00017 

Månadsrapport ekonomi 2023 

  

Äldre- och omsorgsnämndens beslut 

Äldre- och omsorgsnämnd beslutar att godkänna redovisningen av Månadsrapport 
december 2022. 

Bakgrund 

För att tydliggöra nämndens ansvar att följa utvecklingen inom de två 
förvaltningarnas verksamhetsområden har en rapport tagits fram. Här presenteras 
viktiga nyckeltal inom personal, verksamhet och kvalitetsmått. Med utgångspunkt i 
dessa tal görs analyser och prognoser från avdelningschefer och förvaltningschefer. 

Månadsrapporten skall ses som ett levande dokument, där nyckeltal och kvalitetsmått 
kan variera över tid beroende på olika kritiska faktorer. Rapporten skall också ses 
som ett viktigt redskap för att kvalitetssäkra de siffror som förvaltningen presenterar.  

Sedan 1:e september 2022 är sektor Stöd och Omsorg uppdelad i en ny organisation 
med två förvaltningar och förstärkning av staben i form av nya strategiska funktioner 
har påbörjats. Syftet är att skapa en mera stabil organisation och att ledningen ska 
kunna förstärka sitt arbete avseende styrning och ledning. 

En översyn har påbörjats avseende utveckling och förändring av 
ekonomistyrningsmodeller. Omvärldsanalyser har påbörjats. Detta arbete kommer att 
intensifieras under hösten avseende: 

– Utveckla personalplaneringen inom hemvård 

– Utveckla modell för vårddygnspris inom gruppbostad LSS och servicebostad LSS 

– Utveckla modell för vårddygnspris inom SÄBO 

Försörjningsstöd  

– Påbörja kartläggning av målgruppen på individnivå av drygt 180 hushåll  

– Översyn av gruppen försörjningsstödstagare utan aktiv åtgärdsplan  

Placerade barn: 

– Att satsa ytterligare på det förebyggande arbete, samarbete med andra och att 
utveckla nya arbetsmetoder 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Äldre- och omsorgsnämndens möjligheter att i ett tidigt skede få ekonomiska 
analyser och prognoser ökar och därmed även möjligheten att vidta åtgärder för att 
hålla tilldelad budgetram.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Alla verksamheter som beviljas i äldre- och omsorgsnämndens verksamheter ska 
följas noga, vilket också kan påverka miljömässiga faktorer och hänsynstaganden i de 
analyser som görs. 

Bedömning ur social dimension 

Kvalitetsindikatorer ska följas i äldre- och omsorgsnämndens månadsrapport och 
därmed också kunna påvisa behov av kvalitetsutveckling för brukare/kunder inom 
våra verksamheter. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med äldre-och omsorgsnämndens beslut. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av äldre- och omsorgschefen Annelie Åberg 2023-01-18. 

Dokumentet Månadsrapport december 2022. 

 

Expedierat till: 
Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg 
Avdelningschefer äldre- och omsorgsförvaltningen 
Controller Daniel Andersson 
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Äldre- och omsorgsnämnden 

Äon § 16                                                   Dnr 2023/00018 

Internbudget för äldre- och omsorgsnämnden 2023 

  

Äldre- och omsorgsnämndens beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar om internbudget enligt upprättat förslag. 

Bakgrund 

Nämndens mål- och budgetprocess startar efter att kommunfullmäktige har beslutat 
om mål och budget för kommande budgetår och planperiod. Nämnden ska besluta 
om internbudget 2023 utifrån visionen och kommunfullmäktiges mål. 
Internbudgeten beslutas på minst avdelningsnivå 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beaktas inte i ärendet 

Bedömning ur social dimension 

Tilldelad budgetram är fördelad utifrån att på bästa sätt säkerställa att vi har bra 
grundförutsättningar att bedriva god vård & omsorg för våra brukare för varje 
verksamhetsområde 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Genom god ekonomisk hushållning med en bra planering utifrån våra olika behov i 
våra verksamheter säkerställer vi att nå budgetmål. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med äldre-och omsorgsnämndens beslut. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse av äldre- och omsorgschef Annelie Åberg 2023-01-18. 

Förslag för internbudget för äldre- och omsorgsnämnden 2023. 

 

Expedierat till: 
Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg 
Avdelningschefer äldre- och omsorgsförvaltningen 
Controller Daniel Andersson 
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Äldre- och omsorgsnämnden 

Äon § 17                                                   Dnr 2023/00036 

Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet 2023 

  

Äldre- och omsorgsnämndens beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat 
förslag till reviderat reglemente för det Kommunala pensionärsrådet. 

Bakgrund 

Pensionärsrådets nuvarande reglemente reviderades senast 2018 där socialnämnden 
har två representanter i rådets sammansättning. Sedan 1 januari 2023 är 
socialnämnden delad i två nämnder där det lämpar sig bäst att de två 
representanterna utses i äldre- och omsorgsnämnden istället för socialnämnden. 

Detta förslag till reviderat reglemente baseras på nuvarande reglemente. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beslutet har ingen påverkan ur miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Beslutet har ingen påverkan ur social dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Beslutet har ingen påverkan ur ekonomisk dimension. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av äldre- och omsorgschef Annelie Åberg 2023-01-27 

Upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet KPR 

 

Expedierat till: 
Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg 
Utredare Caroline Dernestam 
Kommunstyrelsen 
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Äldre- och omsorgsnämnden 

Äon § 18                                                   Dnr 2023/00011 

Val av ledamöter och ersättare till kommunala pensionärsrådet 
(KPR) 2023-2026 

  

Äldre- och omsorgsnämndens beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att utse följande två ledamöter till kommunala 
pensionärsrådet: 

Sara Swahnström (M) 

Ola Bertilsson (S) 

 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att utse följande två ersättare till kommunala 
pensionärsrådet: 

Richard Thorell (M) 

Marianne Johansson (S)         

Bakgrund 

Enligt kommunala pensionärsrådets reglemente ska äldre- och socialnämnden utse 
två ledamöter och ersättare till rådet. 

Behandling på sammanträdet 

Partierna har nominerat förslag till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden. 
 

Ordförande Sara Swahnström (M) tar upp förslag till beslut och finner att äldre- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Expedierat till: 
Pensionärsrådets sekreterare Caroline Dernestam 
Valda ledamöter och ersättare 
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Äldre- och omsorgsnämnden 

Äon § 19                                                   Dnr 2023/00012 

Val av ledamöter och ersättare till folkhälsorådet 2023-2026 

  

Äldre- och omsorgsnämndens beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att utse följande två ledamöter till 
folkhälsorådet: 

Sara Swahnström (M) 

Ola Bertilsson (S) 

 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att utse följande två ersättare till 
folkhälsorådet: 

Richard Thorell (M) 

Marianne Johansson (S) 

Bakgrund 

Enligt folkhälsorådets reglemente ska äldre- och omsorgsnämnden utse två 
ledamöter och ersättare till rådet. 

Behandling på sammanträdet 

Partierna har nominerat förslag till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden. 
 

Ordförande Sara Swahnström tar upp förslag för beslut och finner att äldre- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

 

Expedierat till: 
Folkhälsostrateg Linnea Wiljén 
Valda ledamöter och ersättare 
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Äldre- och omsorgsnämnden 

Äon § 20                                                   Dnr 2023/00008 

Aktuell information 2023 

  

Äldre- och omsorgschef informerar 

Äldre- och omsorgschef informerar om att två stadsbidrag har blivit utlysta. 
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