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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Omsorgsnämnden 

2023-01-02 

Tid   Klockan 13.15 – 14.25 

Paus  Klockan 13.47 – 14.02 

Plats 
 

 Strömsalen, Kinnaström, Kinna 

Beslutande  C Lena Ferm Hansson, ordförande  

 SD Sara Lindwall, vice ordförande  

 S Laila Neck 

 S Ola Siljeholm 

 S Ritva Eklund 

 C Ulla-Maj Persson 

 V Eva Gustafsson, tjänstgör för Madeléne Jensen (V) 

 SD Yvonne Kindström, tjänstgör för Peter Flink (SD) 

 M Ylva Höglund 

 M Jörgen Hagman-Lindén 

 M Rolf Skarin 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

 S Linda Furnander 

 S Laila Söderberg 

 S Ewa Schüler 

 C Karl-Åke Axelsson 

 C Erika Arnell 

 SD Kathrin Larsson 

 M Kerstin Weimman-Lindén 

 
 Tjänstpersoner 

 Elisabeth Kroon Tjf. förvaltningschef  

 Erika Agnarsson Verksamhetschef  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Nicklas Löfström Nämndsekreterare  

 Kristin Johansson Utredare  

 Aldin Avdic Utredningsledare  

 Tor Ellnefors Ekonom  
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Utses att justera Sara Lindwall (SD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Kinnaström, Kinna den 2 januari 2023, 

klockan 15.00 

Underskrifter 

Sekreterare   

Nicklas Löfström §§ 1-9 

Ordförande 

Lena Ferm Hansson (C)  

 

                    Justerande  

Sara Lindwall (SD)  
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Protokollet är justerat och har tillkännagivits på Marks kommuns anslagstavla, 

som återfinns på webbplats: www.mark.se 

Organ 

Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2023-01-02 

Paragrafer 

§§ 1-9 

Datum då 

tillkännagivandet 

publiceras  

 

 

2023-01-02 

 
Datum då 

publiceringen av 

tillkännagivandet 

upphör 

 

2023-01-24 

 

 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen, Kinnaström, Kinna 

Underskrift 

 _____________________  

Nicklas Löfström 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 1  

Anmälan och prövning om jäv § 2  

Inrättande av arbetsutskott i omsorgsnämnden § 3  

Val av ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare i 

omsorgsnämndens arbetsutskott 

§ 4  

Information om nämndens reglemente § 5  

Information om tidsplan för sammanträden 2023 § 6  

Information om utbildningar för omsorgsnämnden 2023 § 7  

Information om kommuncentrala utbildningar för nya och omvalda  
förtroendevalda 2023 

§ 8  

Nämndplan 2023-2024 § 9  
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§ 1 

Förändring av ärendelistan 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden fastställer ärendelistan med ändringen att: 
 

- Ärendet Inrättande av arbetsutskott i omsorgsnämnden, tillförs 

ärendelistan. 

- Ärendet Nämndplan 2023-2024, tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Lena Ferm Hansson (C) föreslår att omsorgsnämnden fastställer 
ärendelistan med ändringen att: 
 

- Ärendet Inrättande av arbetsutskott i omsorgsnämnden, tillförs 

ärendelistan. 

- Ärendet Nämndplan 2023-2024, tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om ändring 
av ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
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§ 2 

Anmälan och prövning om jäv 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antecknar till protokollet att ingen ledamot eller ersättare 
anmäler jäv. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Lena Ferm Hansson (C) påminner om att ledamöter och ersättare 
i omsorgsnämnden 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 Lena Ferm Hansson (C) frågar om någon ledamot eller ersättare 
anmäler jäv i något av ärendena för dagens sammanträde. 
 
Ingen i omsorgsnämnden anser sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 

Beslutsgång 

Ordförande Lena ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om det kan 
antecknas till protokollet att ingen anmäler jäv under dagens sammanträde, 
och finner att så sker. 
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§ 3  

Inrättande av arbetsutskott i omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden inrättar ett arbetsutskott från och med den 2 januari 2023, 
med fem ledamöter och fem ersättare, för en tidsperiod motsvarande 
omsorgsnämndens mandatperiod. 

Ärendet 

I omsorgsnämndens reglemente, § 5, kommunfullmäktiges beslut, § 212, den 
17 november 2022, framgår det att omsorgsnämnden kan inrätta ett 
arbetsutskott. Om ett arbetsutskott inrättas består det av fem ledamöter och 
fem ersättare 

Ärendets behandling 

Se reglemente för omsorgsnämnden, kommunalfullmäktiges beslut, § 212, 
den 17 november 2022. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Lena Ferm Hansson (C) informerar i ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Lena Ferm Hansson (C) föreslår att omsorgsnämnden inrättar ett 
arbetsutskott från och med den 2 januari 2023, med fem ledamöter och fem 
ersättare, för en tidsperiod motsvarande omsorgsnämndens mandatperiod. 

Beslutsgång 

Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar om omsorgsnämnden antar 
förslaget till beslut och finner att så sker  
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§ 4    

Val av ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare i 

omsorgsnämndens arbetsutskott 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden väljer följande ledamöter, ersättare, ordförande samt vice 
ordförande till omsorgsnämndens arbetsutskott: 
 
Ledamöter   Ersättare 
 
Lena Ferm Hansson (C), ordförande Ola Siljeholm (S) 
Sara Lindwall (SD), vice ordförande Peter Flink (SD) 
Ulla-Maj Persson (C)  Karl-Åke Axelsson (C)  
Laila Neck (S)  Ritva Eklund (S) 
Jörgen Hagman-Lindén (M) Rolf Skarin (M)   

Ärendet 

I omsorgsnämndens reglemente, § 5, kommunfullmäktiges beslut, § 212, den 
17 november 2022, framgår det att omsorgsnämnden kan inrätta ett 
arbetsutskott. Om ett arbetsutskott inrättas består det av fem ledamöter och 
fem ersättare. 
 
Av 34 § kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun, 
kommunfullmäktiges beslut, § 214, den 16 december 2021, framgår: 
 
”Nämnden väljer, bland nämndens ledamöter och ersättare, ledamöter och 
ersättare i utskotten för samma tid som de invalts i nämnden.” 
 
”Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.” 

Ärendets behandling 

Se reglemente för omsorgsnämnden, kommunfullmäktiges beslut, § 212, den 

17 november 2022. Se även kommungemensamt reglemente för nämnderna i 

Marks kommun, § 214, den 16 december 2021. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Följande ledamöter och ersättare, inklusive ordförande och vice ordförande 

föreslås av respektive partigrupp: 

Ledamöter   Ersättare 

Lena Ferm Hansson (C), ordförande Ola Siljeholm (S) 
Sara Lindwall (SD), vice ordförande Peter Flink (SD) 
Ulla-Maj Persson (C)  Karl-Åke Axelsson (C)  
Laila Neck (S)  Ritva Eklund (S) 

Jörgen Hagman-Lindén (M) Rolf Skarin (M)  



Sida 9(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Omsorgsnämnden 

2023-01-02 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

forts. § 4 

Beslutsgång 

Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om de kan välja 
de föreslagna ledamöterna och ersättare, inklusive ordförande och vice 
ordförande, till omsorgsnämndens arbetsutskott och finner att så sker. 
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§ 5   

Information om nämndens reglemente 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 

Kommunalfullmäktige har genom beslut, § 224, den 16 december 2022, 
fastställt omsorgsnämndens reglemente. 

Ärendets behandling 

Se kommunalfullmäktiges beslut, § 224, den 16 december 2022. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Lena Ferm Hansson (C) informerar om ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Lena ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om informationen 
kan antecknas till protokollet och finner att så sker. 
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§ 6   

Information om tidsplan för sammanträden 2023 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 

Äldreomsorgsnämnden har genom beslut, § 106, den 14 november 2022, 
fastställt nämndens tidplan för sammanträden 2023. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 12 oktober 2022. 
 
Se även äldreomsorgens arbetsutskotts beslut, § 49, den 31 oktober 2022. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Lena Ferm Hansson (C) informerar om ärendet. Önskemål 
uppkommer om att kommande sammanträden bör förläggas i lokal Öresten 
kommunhuset, Kinna. Bättre ljud samt ventilation är anledningen till 
önskemålet. Ordförande Lena Ferm Hansson (C) uppdrar åt nämndsekreterare 
Nicklas Löfström att undersöka möjligheten till lokalbyte. 

Beslutsgång 

Ordförande Lena ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om informationen 
med tillägget om önskemål om lokalbyte kan antecknas till protokollet och 
finner att så sker. 
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§ 7   

Information om utbildningar för omsorgsnämnden 2023 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antecknat informationen till protokollet 

Dagens sammanträde 

Ordförande Lena Ferm Hansson (C) informerar om kommande utbildningar för 
omsorgsnämnden 2023. 

Beslutsgång 

Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om 

informationen kan antecknas till protokollet och finner att så sker. 

_________ 
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§ 8    

Information om kommuncentrala utbildningar för nya och 

omvalda förtroendevalda 2023 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Lena Ferm Hansson informerar om kommande utbildningar för 
Omsorgsnämnden 2023. 

Beslutsgång 

Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om 
informationen kan antecknas till protokollet och finner att så sker. 
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§ 9 Dnr. 2022-147  

Nämndplan 2023-2024 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antar nämndplan 2023-2024 med följande ändringar och 
översänder den till kommunstyrelsen: 
 
- Ändring av punkt 5 Ekonomi. 
- Ökning från 0,5 % (2,8 Mkr) till 0,75 % (4,2 Mkr) av tilldelad ram avseende 
reserv för oförutsedda kostnader. 
- Förtydligande av organisationsbild, punkt 7.2. 

Protokollsanteckning 

Ylva Höglund (M) begär, med bifall från Ulla-Maj Persson (C) och Laila Neck 
(S), att omsorgsnämnden fråntar socialförvaltningen delegationsrätten 
angående omorganisation av verksamheten. Ylva Höglund (M) vill lyfta detta 
på nästkommande sammanträde för omsorgsnämnden. 

Ärendet 

Nämndplan 2023-2024 är ett politiskt dokument som styr i vilken riktning 
nämnden, socialförvaltningen och dess verksamheter ska arbeta utefter. På 
nämndsmöte den 19 december 2022 antog äldreomsorgsnämnden nämndplan 
med ändring av följande punkter: 
 
- Ändring av mål 2023-indikatorn i punkt 4.2, från ≤18 till ≤17. 
- Ändring av punkt 5 Ekonomi och 7.2 Organisationsbild. 
 
Där beslut antas av omsorgsnämnden 2023. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 december 2022. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Lena Ferm Hansson (C) föreslår en ökning från 0,5 % (2,8 Mkr) 

till 0,75 % (4,2 Mkr) av tilldelad ram avseende reserv för oförutsedda 

kostnader. 

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Aldin Avdic och ekonom Tor Ellnefors informerar i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande beslut: 
 
Omsorgsnämnden antar nämndplan 2023-2024 med följande ändringar och 
översänder den till kommunstyrelsen. 
 
- Ändring av punkt 5 Ekonomi. 
- Ökning från 0,5 % (2,8 Mkr) till 0,75 % (4,2 Mkr) av tilldelad ram avseende 
reserv för oförutsedda kostnader. 
- Förtydligande av organisationsbild, punkt 7.2. 
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forts. § 9 
 
Förslaget antas. 
 

Beslut skickas till: 

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

 

 

 


