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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2023-02-20 

Tid   Klockan 13.15 – 17.05 

Ajournering  Klockan 14.50 – 15.05 

Plats 
 

 Strömsalen, Kinnaström, Kinna 

Beslutande  C Lena Ferm Hansson, ordförande 

 SD Sara Lindwall, vice ordförande 

 S Laila Neck 

 S Linda Furnander, tjänstgör för Ola Siljeholm (S) 

 S Ritva Eklund 

 C Ulla-Maj Persson 

 V Madeléne Jensen 

 SD Peter Flink 

 M Hampus Lepp, tjänstgör för Ylva Höglund (M) 

 SD Yvonne Kindström, tjänstgör för Jörgen Hagman-Lindén (M) 

 M Rolf Skarin 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

S Laila Söderberg 
C Karl-Åke Axelsson 
C Erika Arnell 
SD Yvonne Kindström 
SD Kathrin Larsson 

 Tjänstepersoner 
 Erika Agnarsson Verksamhetschef  
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Susanne Åhman Förvaltningschef  
 Tor Ellnefors Ekonom §§ 10-25 
 Hans Borg Administrativ chef §§ 10-19 
 Aldin Avdic Utredningsledare §§ 10-18 
 Amra Mecavica Enhetschef §§ 10-11,  

23-26 
 Hanna Nilsson Förste bistånds-

handläggare 
§§ 10-11 

 Kristin Johansson Utredare §§ 11-13 
 Annika Arvidsson Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 
§ 18 

 Karina Carlsson Medicinskt ansvarig 
för rehabilitering 

§ 18 
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 Magnus Svensson Utredare §§ 23-26  
 

Facklig företrädare 
  

 Magdalena Fallqvist Kommunal §§ 10-18 
    

Utses att justera Sara Lindwall (SD) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 20 februari 2023, klockan 17.10 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 10-26 

Janny Åhman 

Ordförande 

Lena Ferm Hansson (C) 

Justerande 

Sara Lindwall (SD) 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande 
på Marks kommuns anslagstavla, som återfinns på webbplats: www.mark.se 

Organ 
Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-02-20 

Paragrafer 
§§ 10-26 

Datum då protokollet justerades 
2023-02-20 

Tillkännages från 
och med 2023-02-20 Tillkännages till 

och med 2023-03-14 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  
Janny Åhman 

  

http://www.mark.se/
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 10 

Information om handläggarenhetens verksamhet § 11 

Information från förvaltningen § 12 

Information om delegationsordningen § 13 

Information om ändrat datum för omsorgsnämndens och 
arbetsutskottets sammanträde 2023 

§ 14 

Val av granskare inför granskning av delegationsbeslut § 15 

Revidering av omsorgsnämndens arbetsordning § 16 

Yttrande gällande granskningsutställning av fördjupad översiktsplan 
för Mark Nordväst i Marks kommun 

§ 17 

Årsrapport 2022 § 18 

Redovisning av domar och beslut   § 19 

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 20 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut § 21 

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 22 

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 23 

Information om ordförandebeslut § 24 

Information om utveckling och organisering av färdtjänsten i Marks 
kommun 

§ 25 

Yttrande gällande skrivelse från kommunstyrelsen om färdtjänsten § 26 
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§ 10   

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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§ 11  

Information om handläggarenhetens verksamhet  
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Amra Mecavica och förste biståndshandläggare Hanna Nilsson 
informerar och svarar på frågor om handläggarenhetens verksamhet.  

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om 
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 12  

Information från förvaltningen 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Susanne Åhman presenterar sig som ny förvaltningschef för 
socialförvaltningen. Vidare informerar hon och svarar på frågor om: 
 

- Omorganiseringen inom socialförvaltningen och rekryteringen av en till 
verksamhetschef inom äldreomsorgen.  
 

- Ansökningen om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom 
vård och omsorg. Syftet är för att öka kunskapsbasen gällande 
bemanningsstrategier och rekrytering, samt stärka i hur man kan bli 
en mer attraktiv arbetsgivare. 

 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar och svarar på frågor om 
följande:  
 

- En rapport från Inspektionen för vård och omsorg.  
  
Administrativ chef Hans Borg informerar om följande:  
 

- Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbutbildningspaket till 
nämnder avseende socialtjänstens uppdrag, lagar och befogenheter. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om 
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 13  

Information om delegationsordningen  
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Utredare Kristin Johansson redogör och svarar på frågor om 
delegationsordningen.   

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om 
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 14  

Information om ändrat datum för omsorgsnämndens och 
arbetsutskottets sammanträde 2023 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) informerar att: 

- Omsorgsnämndens sammanträde måndagen den 27 mars 2023 flyttas 
fram till att i stället äga rum måndagen den 3 april 2023. 
 

- Omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde måndagen den 24 
april 2023 flyttas fram till att i stället äga rum torsdagen den 27 april 
2023. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om 
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 15   

Val av granskare inför granskning av delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden utser Laila Neck (S) och Peter Flink (SD), till att granska 
delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 
Omsorgsnämnden har att utse två förtroendevalda i omsorgsnämnden till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) informerar nämnden om rutin för anmälan 
av delegationsbeslut samt granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
omsorgsnämndens sammanträden. Rutinen ingår i omsorgsnämndens 
arbetsordning. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande beslut: 

Omsorgsnämnden utser Laila Neck (S) och Peter Flink (SD), till att granska 
delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslaget antas. 
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§ 16  Dnr. 2023-12 

Revidering av omsorgsnämndens arbetsordning 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden fastställer arbetsordningen för omsorgsnämnden, med 
ändringen att följande rubrik och text läggs till: 

”Studiebesök   
Varje ledamot och ersättare ges möjlighet till sammanlagt två dagars  
studiebesök med ersättning, per kalenderår, inom socialförvaltningens olika  
verksamheter. Studiebesök samordnas av förvaltningschefen.” 

Ärendet 
Förslag till ändring av arbetsordning för omsorgsnämnden har upprättats. 
Detta för att tydliggöra arbetssättet i nämnden och dess utskott. Det kan 
också användas som ett informationsmaterial till nya ledamöter och ersättare. 
Arbetsordningen ska inte förväxlas med omsorgsnämndens reglemente, som 
anger nämndens uppgifter.  

Till dess att delegationsordningen för omsorgsnämnden revideras beslutar 
nämnden om deltagande, arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst 
ska utgå till nämndens ledamöter och ersättare vid kurser och konferenser. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2023, § 5, där det 
föreslås att omsorgsnämnden fastställer arbetsordning för omsorgsnämnden. 

Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 11 januari 
2023. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) informerar i ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Rolf Skarin (M), med instämmande av Sara Lindwall (SD) föreslår följande 
beslut: 

Omsorgsnämnden fastställer arbetsordningen för omsorgsnämnden, med 
ändringen att följande rubrik och text läggs till: 

”Studiebesök   
Varje ledamot och ersättare ges möjlighet till sammanlagt två dagars  
studiebesök med ersättning, per kalenderår, inom socialförvaltningens olika  
verksamheter. Studiebesök samordnas av förvaltningschefen.” 
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forts. § 16 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om Rolf Skarins 
(M), med instämmande av Sara Lindwall (SD) förslag till beslut kan antas, och 
finner att så sker. 
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§ 17  Dnr. 2022-170 

Yttrande gällande granskningsutställning av fördjupad 
översiktsplan för Mark Nordväst i Marks kommun 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder detta 
till samhällsutvecklingsenheten. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Förslag till fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst har upprättats av 
samhällsutvecklingsenheten. Kommunstyrelsen har den 5 oktober 2022 
beslutat att genomföra utställning för att samla in synpunkter. 

Planförslaget finns tillgängligt under perioden 2022-12-01 – 2023-01-01 på 
Marks kommuns hemsida. Omsorgsnämnden kan lämna synpunkter på 
förslaget till samhällsutvecklingsenheten senast den 20 februari. 

Fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst är ett viktigt strategiskt 
verktyg för samhällsutvecklingen i nordvästra delen av kommunen. Syftet 
med en ny FÖP för nordvästra delen av Mark är att bryta ner den 
kommunövergripande översiktsplanens strategier och arbete med dom i 
större skala. Meningen är att fördjupning av översiktsplanen för Mark 
Nordväst ska vara ett underlag som är tillräckligt detaljerat för att fungera 
som program för kommande detaljplanering, och som underlag för att göra 
lämplighetsbedömningar och avvägningar vid förhandsbesked och bygglov. 
Målet är att skapa en hållbar och attraktiv utbyggnad i enlighet med 
översiktsplanens strukturbild, strategier och befolkningsmål. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2023, § 3, där det 
föreslås att omsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och 
översänder detta till samhällsutvecklingsenheten. 

Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 19 januari 
2023.  

Dagens sammanträde 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) informerar i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande beslut: 
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forts. § 17 

Omsorgsnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder detta 
till samhällsutvecklingsenheten. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Samhällsutvecklingsenheten 
Per e-post: sue@mark.se 
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§ 18  Dnr. 2022-39 

Årsrapport 2022 
Arbetsutskottets förslag till omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden antar årsrapport 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Omsorgsnämnden antar Kvalitetsberättelse 2022 samt Patientsäkerhets-
berättelse 2022 och översänder den till kommunstyrelsen. 

Omsorgsnämnden antar budgetunderlag 2024–2027 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Nämndens årsrapport utgör underlag till Marks kommuns årsredovisning. 
Nämnden ska följa upp och analysera verksamhetens resultat samt rapportera 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. 
Det innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklings-
områden och händelser som ska rapporteras.  

Årsrapporten innehåller uppföljning av nämndens mål och strategier som 
fastställdes i nämndplan 2022–2023, uppföljning av verksamhet, ekonomi och 
personal för året 2022. 

Det framgår även i årsrapporten om nämndens budgetunderlag för 2024–
2027, med fokus på åren 2024 och 2025. Här beskrivs generellt vilka 
utmaningar och slutsatser man kan se utifrån årsrapporten, samt vilka 
omvärldsfaktorer som kan påverka nämndens verksamheter. Slutligen ska 
man även beskriva förutsättningar gällande ekonomi och personal. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2023, § 6, där det 
föreslås att omsorgsnämnden antar årsrapport 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden antar Kvalitetsberättelse 2022 samt 
Patientsäkerhetsberättelse 2022 och översänder den till kommunstyrelsen. 
Omsorgsnämnden antar budgetunderlag 2024–2027 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 27 januari 
2023. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscheferna Elisabeth Kroon och Erika Agnarsson, ekonom Tor 
Ellnefors, utredningsledare Aldin Avdic, medicinskt ansvarig sjuksköterska  
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Annika Arvidsson samt medicinskt ansvarig för rehabilitering Karina Carlsson 
föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande beslut: 

Omsorgsnämnden antar årsrapport 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Omsorgsnämnden antar Kvalitetsberättelse 2022 samt Patientsäkerhets-
berättelse 2022 och översänder den till kommunstyrelsen. 

Omsorgsnämnden antar budgetunderlag 2024–2027 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Per e-post: ks@mark.se 
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§ 19  

Redovisning av domar och beslut   
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2022-12-09 - 2023-02-08, till protokollet.   

Ärendet 
Vid varje nämndsammanträde rapporteras de domar och beslut från domstol, 
i ärenden i vilka nämnden är part, som inkommit sedan föregående rapport. 
Även beslut från nämndens tillsynsmyndigheter ingår i rapporten. Domarna 
och besluten finns sammanfattade i en bilaga till tjänsteutlåtandet och hålls 
tillgängliga i sin helhet vid sammanträdet. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 9 februari 2023.  

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om 
redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2022-12-09 –  
2023-02-08 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 20   

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och 
synpunkter  
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna skrivelser, klagomål 
och synpunkter till protokollet. 

Ärendet 
Redovisning av följande inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter: 
 

- Dnr. 2022-109 – Fyra klagomål inkommer den 19 december 2022 
gällande färdtjänst för en och samma färdtjänstanvändare, förmedlat 
via Funktionsrätt Mark. Klagomålen handlar om bil som kommer för 
sent, att chauffören är otrevlig och inte hittar, att chauffören inte 
hjälper resenären fram till dörren samt att resenären behöver tala om 
för chauffören hur chauffören ska köra. 
 

- Dnr. 2023-5 - Dotter till brukare inom hemtjänsten hör av sig den 12 
december 2022 via mail. Dottern framför att hemtjänsten inte sköter 
inköp på ett bra sätt (en del varor saknas och en del varor köps det in 
för mycket av), att hemtjänsten serverar otillräcklig mat till brukaren 
samt att hemtjänsten inte ringer anhöriga när brukaren mår dåligt. 
 

- Dnr. 2023-8 – Den 16 december 2022 inkommer mejl till förvaltnings-
chefen från klaganden tillika medarbetare inom äldreomsorgen. 
Klaganden framför klagomål gällande hantering av schema. Klaganden 
menar att cheferna inte haft kompetens i hantering av schema samt 
att schema som ger en felaktig bild har lämnats ut till 
Försäkringskassan (FK). Klaganden menar att kommunen har brustit i 
detta avseende vilket enligt klaganden ska ha lett till att klaganden 
blivit skuldsatt hos FK, samt att FK på fel grunder kräver tillbaka 
sjukersättning. Klaganden har även lämnat in en kränkningsanmälan 
mot arbetsgivaren och menar sig ha blivit nedtryckt av sin 
arbetsgivare som enligt klaganden har missbrukat beroende- eller 
förtroendeställning. 
 

- Dnr. 2023-9 - Mail inkommer till kommunens kontaktcenter den 5 
januari 2023 från anonym person. I mailet bifogas skärmdumpar från 
sociala medier där det framgår att anställda på vård- och omsorgs-
boende inom äldreomsorgen har fotograferats på boendet iklädda  
 



Sida 19(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2023-02-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 20 

inkontinensskydd. Klaganden skriver bland annat ”Inte klokt” och 
hoppas att åtgärder kommer att vidtas. 
 

- Dnr. 2023-25 - Klagomål gällande färdtjänst inkommer den 6 februari 
2023 från färdtjänstresenär, förmedlat via sekreterare hos 
Funktionsrätt Mark. Resenärens bil blev försenad 70 minuter. 
Västtrafik anförde att det berodde på att fordonet gått sönder. 
Klaganden tycker att Västtrafik har en dålig maskinpark och frågar sig 
vad som hade hänt om det inte funnits möjlighet att vänta inomhus. 
Sekreteraren i Funktionsrätt Mark anser att detta inte är ok, att 
kommunen bör ställa högre krav vid upphandlingar samt att det är 
skamligt att se hur kommunen slösar med invånarnas pengar. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om 
redovisningen av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter kan antecknas 
till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 21   Dnr. 2022-37 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden antecknar redovisningen av ej verkställda gynnande beslut 
om bistånd enligt socialtjänstlagen för perioden 2022-10-01 – 2022-12-31, till 
protokollet. 

Ärendet 
Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) ska på det vis 
som anges i 16 kap. 6 f och h §§ SoL rapporteras till Inspektionen för vård 
och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Se statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt SoL 
för perioden 2022-10-01 – 2022-12-31. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om 
redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen för perioden 2022-10-01 – 2022-12-31 kan antecknas till 
protokollet, och finner att så sker. 

   



Sida 21(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2023-02-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22   

Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden antecknar redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 
protokollet.  

Ärendet 
Av 6 kap. 40 § kommunallagen (2017:725) och av omsorgsnämndens 
delegationsordning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska 
anmälas till nämnden. Följande delegationsbeslut föreligger: 

Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
2022-12-01 – 2023-01-31 – avser bistånd i form av hjälp i hemmet, städ, 
tvätt, inköp, ledsagning, trygghetslarm, matdistribution, hemtjänst, resa, 
övrigt bistånd enligt riktlinjer, vård- och omsorgsboende, korttidsboende i 
väntan på annat boende, särskilt boende samt erbjudande av plats inom 
kommunens verksamheter, erbjudande av plats utanför kommunens 
verksamheter, bistånd i form av korttidsplats/växelvård för avlösning av 
anhöriga, rehabilitering i väntan på permanent boende inom kommunens 
verksamheter, beslut om dagverksamhet/sysselsättning, bistånd till sökande 
från annan kommun, beslut om kvarliggande för medicinskt utskrivningsklar 
hos länssjukvården, beslut om kommunbidrag till anhörigvårdare enligt 
socialnämndens beslut den 24 februari 2014, § 17. 

Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst 
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
2022-12-01 – 2023-01-31 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 
2023-02-06 

Anställningsbeslut och ledigheter längre än sex månader 
2022-12-01 – 2023-01-31 

Avgiftsbeslut 
2022-12-01 – 2023-01-31 

Beslut om jämkning av dubbelt boende 
2022-12-02 – 2022-12-31 
 
Inga ansökningar om jämkning av dubbelt boende har inkommit under 
perioden 2023-01-01 – 2023-01-31. 

Avtal 
Dnr. 2022-181 – Köp av korttidsplats på Kinnaborg, Marks kommun.  



Sida 22(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2023-02-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 22 

Dnr. 2023-3 – Avtal avseende genomförande av uppdrag, Tväråsa i Borås AB. 
 
Dnr. 2023-30 – Avtal av bemanningstjänster, LäkarLeasing Sverige AB. 
 
Avskrivningar av fordran 
- 

Övrigt 
Dnr. 2022-146 – Remissvar gällande översyn av reglemente för trygghets- 
och säkerhetsrådet. 
 
Dnr. 2022-167 – Avstängning från arbetet. 
 
Dnr. 2022-167 – Underrättelse om övervägande av disciplinpåföljd. 
 
Dnr. 2022-167 – Underrättelse om övervägande av disciplinpåföljd. 
 
Dnr. 2022-179 – Underrättelse om övervägande av disciplinpåföljd. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om 
redovisningen av anmälda delegationsbeslut kan antecknas till protokollet, 
och finner att så sker. 
 

   



Sida 23(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2023-02-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23   

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och 
konferenser till protokollet. 

Meddelanden 
Kommunfullmäktige 
§ 172/2022, Inkallelseordning för nämndernas mandatperiod 2023-2026. 
§ 208/2022, Svar på motion om trådlöst internet på kommunala boenden. 
§ 212/2022, Revidering av reglemente för socialnämnden, 
äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen. 
§ 214/2022, Utdebitering 2023. 
§ 234/2022, Översyn av reglemente för kommunala funktionshinderrådet. 
§ 235/2022, Översyn av reglemente för kommunala pensionärsrådet. 
§ 242/2022, Taxor och avgifter 2023. 
§ 243/2022, Budget 2023-2025 med plan för 2025-2026 för Marks kommun. 
§ 246/2022, Val av omsorgsnämnd 2023-2026. 
§ 10/2023, Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige, översyn 2023. 

Kommunstyrelsen 
§ 237/2022, Insatsområden 2023-2024 Bästa barnkommun. 
§ 240/2022, Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023 för Marks 
kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 6/2023, Löneutrymme i löneöversyn 2023. 
§ 30/2023, Information om Framtidens vårdinformationsmiljö. 
§ 27/2023, Åtgärder för individ och företag med anledning av det ekonomiska 
läget. 

Teknik- och servicenämnden 
§ 160/2022, Nytt omsorgsboende på Kinnaborg - godkännande av förstudie. 
§ 159/2022, Svar på begäran om tidplan för installering av sprinklers på vård- 
och äldreomsorgsboenden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Inspektionsrapport för Kullabyn servicehus. HÄL.2022.1934. 

Övriga 
Undersköterskor och sjuksköterskor inom SSK-organisationen i Marks 
Kommun: Inbjudan till att besöka hemsjukvårdens verksamhet och dialog om 
vårdfrågor. 



Sida 24(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2023-02-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 23 

Kurser och konferenser 
Sveriges kommuner och regioner (SKR): Webbutbildning för politiker i 
socialnämnd - Vad är socialtjänst?  

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om 
redovisningen av meddelanden, kurser och konferenser kan antecknas till 
protokollet, och finner att så sker.   
 

   



Sida 25(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2023-02-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24   

Information om ordförandebeslut  

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) informerar om följande ordförandebeslut: 
 

- Medgivande att delta på kommuncentrala utbildningar för nya och 
omvalda förtroendevalda samt utbildningsdag inom socialrätt med 
erhållet arvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
 

- Utökning av vård och omsorgsboendelägenheter på Kullabyn. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om 
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
 

 
  

 



Sida 26(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2023-02-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25  

Information om utveckling och organisering av färdtjänsten 
i Marks kommun  
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Utredare Magnus Svensson och enhetschef Amra Mecavica informerar och 
svarar på frågor om utredningen gällande utveckling och organisering av 
färdtjänsten i Marks kommun.  

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) frågar omsorgsnämnden om  
informationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
 

 



Sida 27(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2023-02-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26  Dnr. 2023-2 

Yttrande gällande skrivelse från kommunstyrelsen om 
färdtjänsten 
Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden antar socialförvaltningens svar, daterat den 27 januari 
2023, och översänder det som sitt eget till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen översände den 4 januari 2023 en skrivelse till 
omsorgsnämnden innehållande tre frågor gällande färdtjänst. Nämnden 
ombedes svara senast den 1 mars 2023.  

Frågorna ställs med hänvisning till att kommunstyrelsen ska kunna ta ett 
helhetsansvar för kommunkoncernens verksamheter, och för att 
kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 § 
kommunallagen (2017:725). 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2023, § 4, där det 
föreslås att omsorgsnämnden antar socialförvaltningens svar, daterat den 27 
januari 2023, och översänder det som sitt eget till kommunstyrelsen. 

Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 27 januari 
2023.  

Dagens sammanträde 
Utredare Magnus Svensson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande beslut: 
 
Omsorgsnämnden antar socialförvaltningens svar, daterat den 27 januari 
2023, och översänder det som sitt eget till kommunstyrelsen. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Per e-post: ks@mark.se 
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