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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden  

2022-03-28 

Tid   Klockan 08.30 – 11.15 

Paus   Klockan 10.10 – 10.20 

Plats 
 

 Abbottsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, samt digitalt via Microsoft 

Teams 

Beslutande  L  Johan Lepp, ordförande 

 M Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande 

 S Tommy Karlsryd 

 S Inger-Britha Freding Sölvebring 

 S Rainer Lohager 

 C Anette Nilsson 

 C Boine Johnsson, tjänstgör för Anna-Lena Gunnarson (C), §§ 19-21 

 C Anna-Lena Gunnarson, §§ 22-32 

 M Carl Ljungström, tjänstgör för Jörgen Hagman-Lindén (M) 

 SD Sara Lindwall 

 SD Roger Lundstedt 

 L Stina Isaksson, tjänstgör för Agneta Bergeld (KD) 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

C Boine Johnsson, §§ 22-32 

V Madeléne Jensen 

S Maria Holmberg 

 

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Calle Larsson Verksamhetschef  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Evelina Lövnord Nämndsekreterare  

 Erika Brolin Projektledare PwC 

Närvarande via Teams 

§ 21  

 Fredrik Carlsson 

 

Revisor PwC 

Närvarande via Teams 

§§ 19-21 

 Eva Ryberg Kommunens valda 

revisor 

Närvarande via Teams  

§§ 19-21 

 Maricel Zoll Utvecklingsledare § 25 

 Johanna Gunnarsson Utvecklingsledare § 25 

 Magnus Svensson Utredare § 26 

 Aldin Avdic Utredningsledare  
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 Shahla Adnani Ekonom §§ 26-27 

 Tor Ellnefors Ekonom 

 

§§ 26-27 

Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 6 april 2022, klockan 10.00 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 19-32 

Evelina Lövnord 

Ordförande 

Johan Lepp (L) 

Justerande 

Ann Iberius-Orrvik (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Marks 

kommuns anslagstavla, hemsida: www.mark.se 

Instans 

Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 

2022-03-28, §§ 19-32 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-04-06 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-04-28 

 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Evelina Lövnord 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 19  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 

granskare 

§ 20  

Information om revisionsrapport efter granskning av arbetet med 

placeringar av barn och unga i hem för vård och boende och i 

familjehem 

§ 21  

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 

Covid-19 pandemin 

§ 22  

Information från förvaltningen § 23  

Information om omprövning av beslut gällande myndighetsutövning 
funktionsstöd 

§ 24  

Information om remiss från Västkom gällande samverkansavtal av 
digitala hjälpmedel 

§ 25  

Information om handlingsplan för suicidprevention i Mark  
2022–2025 

§ 26  

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per februari 
2022  

§ 27  

Redovisning av domar och beslut § 28  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 29  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 30  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 31  

Information om ordförandebeslut § 32  
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§ 19   

Anmälan och prövning om jäv 

Socialnämndens beslut 

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

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) påminner om att ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 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 Johan Lepp (L) frågar om någon ledamot eller ersättare anmäler 
jäv i något av ärendena för dagens sammanträde. 
 
Ingen i socialnämnden anser sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om det kan antecknas till 
protokollet att ingen anmäler jäv under dagens sammanträde, och finner att 
så sker. 
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§ 20   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 

av nya granskare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 20 december 2021 samt den 21 februari 
2022. 

 
Socialnämnden utser Boine Johnsson (C) och Carl Ljungström (M) till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 

Thord Harrysson (S) och William Solum-Faeste (SD) har granskat följande 
beslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 15 november 2021: 
 

- Två beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 

ekonomiskt bistånd. 

 

- Ett beslut enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen, att inleda 

utredning, unga 18-21 år. 

 

- Ett beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 

boendestöd.  

 

- Ett beslut om bistånd enligt 9 § punkt 9 lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade i form av bostad med särskild 

service för vuxna. 

 

Anette Nilsson (C) och Agneta Bergeld (KD) har granskat följande beslut 
anmälda vid socialnämndens sammanträde den 21 februari 2022: 
 

- Tre beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende 

ekonomiskt bistånd. 

 

- Ett beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende 

familjebehandling. 

 

- Ett beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende förhyrning 

av jourboende.  

 

Ärendets behandling 

Vid granskning av delegationsbeslut hade granskarna inget att erinra. 
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forts. § 20 

 

Dagens sammanträde 

Anette Nilsson (C) framför att besluten är motiverade och väl dokumenterade.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 

Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 20 december 2021 samt den 21 februari 
2022. 

 
Socialnämnden utser Boine Johnsson (C) och Carl Ljungström (M)  
till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

 

Förslagen antas. 

 

____________ 
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§ 21 Dnr. 2021-50 

Information om revisionsrapport efter granskning av 

arbetet med placeringar av barn och unga i hem för vård 

och boende och i familjehem  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 

Kommunens förtroendevalda revisorer beslutade den 9 mars 2021 att uppdra 
åt PwC att granska den interna kontrollen gällande placeringar av barn och 
unga i hem för vård eller boende och i familjehem. Granskningen syftar till att 
bedöma om den interna kontrollen inom området är tillräcklig. 
 
Revisionsrapporten färdigställdes i januari 2022 och nu har socialnämnden 
möjlighet att kommentera kring de iakttagelser och rekommendationer som 
rapporten tar upp, senast den 19 maj 2022.  

Dagens sammanträde 

Erika Brolin, projektledare PwC, informerar om resultatet av revisions-
rapporten efter granskning av arbetet med placeringar av barn och unga i 
hem för vård och boende och i familjehem.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 22 Dnr. 2020-55 

Information om socialförvaltningens strategier och beslut 

avseende Covid-19 pandemin  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 

För att förhindra och minska risken för smittspridning av Covid-19 har 
socialförvaltningen tillsammans med presidierna samt socialnämnd och  
äldreomsorgsnämnd planerat arbetet och fattat beslut löpande under  
pandemin sedan dess start i mars 2020. Planering av arbete, strategier och 
beslut har grundats i nationella råd och riktlinjer från regering, folkhälso- 
myndighet och andra myndigheter samt efter kommunikation med smittskydd 
och vårdhygien i Västra Götalandsregionen. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om socialförvaltningens strategier 
och beslut avseende Covid-19 pandemin enligt följande: 
 
- Rapportering till Socialstyrelsen fortsätter varje vecka om lägesbild samt 

antal misstänkta och bekräftade fall av Covid-19 i verksamheterna. 
 

- Rapportering av lägesbild till länsstyrelsen sker genom kommunledningen 
jämna veckor. Socialförvaltningen rapporterar fortsatt om ingen till måttlig 
påverkan eftersom det fortsatt är en viss ansträngningsgrad ute i 
verksamheterna. Personalfrånvaron är de senaste veckorna ca 10 %.  

 

- Personalfrånvaron rapporteras inte längre dagligen inom äldreomsorg och 

funktionshinder utan följs via bemanningsenheten och beställda vikarie-

timmar för sjukdom och vård av barn.  

 

- Alla verksamheter är öppna sedan den 14 februari. Vaccination med dos 4 

för brukare och patienter har genomförts. I mitten av februari infördes 

lättnader gällande smittspårning och hushållskarantän gäller inte längre 

för symtomfria.  

 

- Under vecka 11 meddelade smittskydd även lättnader gällande Source 

control vilket innebär att vård- och omsorgspersonal ska använda mun-

skydd om det inte kan hållas 2 meters avstånd till brukare och patienter. 

Besökare på vård- och omsorgsboende bör använda munskydd under 

besök hos brukare. Fortfarande gäller det dock att hålla i och hålla ut för 

att skydda brukare.  

 

- Socialförvaltningen som arbetsgivare avslutar egentesterna av vård- och 

omsorgspersonal med symtom den 31 mars. Bakgrunden är Västra 

Götalands-regionens beslut att avveckla egentesterna inom kommunerna. 

Personal hänvisas framöver till vårdcentralerna. 
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forts. § 22  

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 17 mars 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  
Per e-post till: ks@mark.se 
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§ 23  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till sammanträdet i maj, 

återkomma med information gällande utvecklingen av antalet oros-

anmälningar samt informera om den samverkan som sker med skolan. 
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om: 
 

- Kommunens arbete med anledning av kriget i Ukraina - arbetet 
startade under ledning av kommundirektören vecka 9. Nationellt har 
fyra fokusområden med anledning av kriget identifierats, flykting-
mottagning, IT- och cybersäkerhet, desinformation och 
kontinuitetsplanering. Socialförvaltningen har uppdaterade 
kontinuitetsplaner med syftet att kunna fullfölja sina uppdrag i 
krissituationer.  
 

- Rekrytering av verksamhetschef för funktionsstöd. 
 

- Övergripande information om verksamheter som arbetar både mot 
social- och äldreomsorgsnämnd. 

 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar och svarar på frågor om: 
 

- Ombyggnation av köket på Ljuspunkten. 
 

- Information om aktuellt ärende hos Försäkringskassan, gällande 
assistansersättning. 
 

Verksamhetschef Calle Larsson informerar och svarar på frågor om: 
 

- Övergripande bild av handläggning av orosanmälningar. 
 

- Inhyrd konsult vid hög arbetsbelastning. 
 

Ledamöters förslag till beslut 

Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår följande beslut: 

 

Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till sammanträdet i maj, 

återkomma med information gällande utvecklingen av antalet oros-

anmälningar samt informera om den samverkan som sker med skolan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden beslutar enligt Ann 
Iberius-Orrviks (M) förslag, och finner att så sker. 
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forts. § 23 
 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar sedan socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 24  

Information om omprövning av beslut gällande 

myndighetsutövning funktionsstöd 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar om omprövning av beslut 
gällande myndighetsutövning funktionsstöd samt svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 25 Dnr. 2022-16 

Information om remiss från Västkom gällande samverkans-

avtal av digitala hjälpmedel 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledarna Johanna Gunnarsson och Maricel Zoll informerar om svar 
på remiss från Västkom gällande samverkansavtal av digitala hjälpmedel. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 26 Dnr. 2022-42 

Information om handlingsplan för suicidprevention i Mark 

2022–2025 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Utredare Magnus Svensson informerar och svarar på frågor om handlingsplan 
för suicidprevention i Mark 2022–2025. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 27 Dnr. 2022-40 

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per 

februari 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och 
följetal per februari 2022. 

Ärendet 

Utöver de uppföljningsrapporter som nämnden skickar till kommunstyrelsen 

varje år, gör socialförvaltningen en verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi 

och nyckeltal till varje nämndmöte.  

Individ- och familjeomsorg - Verksamheten har under början av året ingått i 

ett forskningsprojekt inom ramen för Forskning och Utveckling (FoU) Sjuhärad 

för att öka kunskapen om vilka faktorer och omständigheter som påverkar 

bedömningar, beslutsfattande och val av insatser rörande barn- och unga 

med stora behov. Verksamheten har påverkats av den 

desinformationskampanj mot socialtjänsten och verksamheten har fått vidta 

åtgärder. Den nuvarande krisen i Ukraina kan komma att påverka IFO:s 

verksamhet.  

Funktionsstöd - Antal individer med insatser enligt LSS är oförändrad, men 

man ser en mindre minskning i antal sedan delåret 2021. För tillfället har 

antal lediga boendeplatser ökat inom kommunen då vi har ett lägre antal 

individer med boendebeslut. Dock har ökning av antalet beviljade 

dygn/månad ökat på korttidsvistelse. Under årets första månader har 

verksamheten kantats av hög frånvaro, mycket på grund av pandemin. Daglig 

verksamhet har varit stängd under fem veckor. Under perioden som daglig 

verksamhet varit stängd har aktiviteter ordnats både gemensamt via länk och 

på enskilda boende. Rekrytering av tre nya enhetschefer till Funktionsstöd är 

avklarad. Två har redan påbörjat sina tjänster medan tredje enhetschef 

påbörjar sin tjänst i maj. 

Ekonomi - Socialnämnden redovisade ett överskott för perioden med 2,4 

mnkr. Periodens nettokostnader summerades till 64,7 mnkr jämfört med 

periodens budget om 67,1 mnkr. Jämfört med samma period föregående år 

har nettokostnaderna minskat med 1,5 mnkr (2,3 procent). 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 14 mars 2022, där 
det föreslås att socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning vad avser 
ekonomi och följetal per februari 2022.  
 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscheferna Elisabeth Kroon och Calle Larsson samt ekonomerna 
Tor Ellnefors och Shahla Adnani föredrar ärendet och svarar på frågor.  
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§ forts. 27 

 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och 
följetal per februari 2022. 
 
Förslaget antas. 
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§ 28  

Redovisning av domar och beslut   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2022-02-05 – 2022-03-16, 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 bilagor, den 16 mars 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna domar och beslut för perioden 2022-02-05 – 2022-03-16 kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 29   

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och 

synpunkter  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna skrivelser, klagomål och 
synpunkter till protokollet. 

Ärendet 

Redovisning av följande inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter: 
 

- Dnr. 2021-261 – Den 28 december 2021 inkommer klagomål från anhörig 

riktat till försörjningsstödsenheten. Klagomålet gäller stickprovskontroller. 

 

- Dnr. 2022-53 – Den 3 mars 2022 inkommer en e-post från privatperson 

till IFO:s verksamhetschef. E-posten handlar om att klaganden har sett att 

en anställd lagt ut ett filmklipp i sociala medier som föreställer tjänstebil 

samt ett hus med dess omgivningar. Klaganden frågar sig om detta är ett 

sekretessbrott.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter kan antecknas till protokollet, 
och finner att så sker.   
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§ 30   

Redovisning av anmälda delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 
protokollet.  

Ärendet 

Av 6 kap. 40 § kommunallagen (2017:725) och av socialnämndens  
delegationsordning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska  
anmälas till nämnden. Följande delegationsbeslut föreligger: 
 
Delegationsbeslut enligt lista (SoL och LSS) 
2022-02-01 – 2022-02-28. Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), (SoL); 
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM); föräldrabalken 
(1949:381), (FB); lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS); och övriga beslut. 
 
Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassnings-
bidrag 
2022-02-01 – 2022-02-28. 
 
Anställningsbeslut och ledighet längre än sex månader 
2022-02-01 – 2022-02-28. 
 
Socialnämndens socialutskott 
2022-03-01 

2022-03-22 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-03-14. 

 

Avtal 
Dnr. 2022-51 – Placeringsavtal på HVB, vuxna med missbruk. 
 
Dnr. 2022-45 -1 – Placeringsavtal för skyddat boende. 
 
Dnr. 2022-45 -2 – Placeringsavtal för skyddat boende. 
 
Dnr. 2022-45 -3 – Placeringsavtal för skyddat boende. 
 
Dnr. 2022-24 – Placeringsavtal för boende med boendestöd/stödboende.  
 
Dnr. 2022-54 – Placeringsavtal omsorgsplatser psykiatrin. 
 
Dnr. 2022-46 -1 – Placeringsavtal på HVB. 
 
Dnr. 2022-46 -2 – Placeringsavtal på HVB. 
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Dnr. 2022-47 – Placeringsavtal för boende med boendestöd/stödboende.  
 
Dnr. 2022-58 – Placeringsavtal omsorgsplatser psykiatrin. 
 
Dnr. 2022-52 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2021-161 – Avtal om resor, Horredstrafiken AB. 
 
Dnr. 2022-2 – Avtal avseende handledning för personliga ombud, Klasén 
Kognitiv Terapi och Utveckling. 
 
Övrigt 
Dnr. 2014-230 – Ändrade avtalsvillkor för SSBTEK, 2022-03-21. 
 
Dnr. 2020-55 – Tilldelningsbesked för avrop från Adda Inköpscentrals 
ramavtal Antigentester – snabbtester för covid-19, 2022-01-25. 
 
Dnr. 2022-31 – Remissvar med synpunkter på förslag till Näringslivspolicy för 
Marks kommun, 2022-02-28. 
 
Dnr. 2021-246 – Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt 
ombud, 2022-02-28. 
 
Dnr. 2022-41 – Ansökan om statsbidrag för arbete mot våld i nära relationer 
2022, 2022-03-01. 
 
Dnr. 2022-38 – Ansökan om statsbidrag för subventioner av 
familjehemsplaceringar 2022, 2022-03-01. 
 
Dnr. 2022-29 – Yttrande gällande nytt klassningsbeslut för årlig tillsynsavgift, 
2022-03-02. 
 
Dnr. 2022-16 – Svar på remiss från Västkom gällande samverkansavtal av 
digitala hjälpmedel, 2022-03-14. 
 
Dnr. 2022-17 – Beslut om avstängning från arbetet, 2022-01-31. 
 
Dnr. 2022-17 – Överenskommelse, 2022-03-04. 
 
Dnr. 2021-258 – Beslut om avstängning från arbetet, 2021-12-27. 
 
Dnr. 2021-258 – Varsel om uppsägning på grund av personliga skäl,  
2022-02-11. 
 
Dnr. 2021-258 – Överenskommelse, 2022-03-04. 
 
Dnr. 2022-32 – Uppsägning på grund av personliga skäl, 2022-03-02. 
 
Dnr. 2022-7 – Beslut om avstängning från arbetet, 2022-03-15. 
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Lex Sarah anmälningar/utredningar 
- 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
anmälda delegationsbeslut kan antecknas till protokollet, och finner att så 
sker.   
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Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens ledamöter och ersättare medges att delta i Folk-
hälsokonferensen i Borås den 13 maj. Arvode, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst samt reseersättning ska utgå.  
 
Socialnämndens ledamöter och ersättare medges att delta i den digitala 
konferensen ”Nya lagen om kommunens brottsförebyggande arbete”, den 7 
april. Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå.  
 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att anordna, för nämndens 
ledamöter och ersättare, en utbildning kring lagen om bostadsanpassnings-
bidrag. Utbildningen ska ges på nämndens sammanträde i maj.  
 
Socialnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och 
konferenser till protokollet. 

Kurser och konferenser 
Västra Götalandsregionen 
Konferens – Folkhälsokonferens 13 maj, Borås. 
 
Brottsförebyggande rådet 
Nya lagen om kommunens brottsförebyggande arbete. Den 7 april,  
Digitalt. 
 
Meddelanden 
Kommunfullmäktige  
§ 37/2022, Införande av e-arkiv i Marks kommun. 
 
Kommunstyrelsen  
§ 12/2022, Insatser inom Bästa barnkommun: Ungas inflytande, jämlik fritid, 
finansiering av samordnaruppdrag och utveckling av det uppsökande arbetet 
riktat mot ungdomar.    
  
Kommunala funktionshinderrådet 
Sammanträdesprotokoll från den 24 januari 2022. 
 

Ledamöters förslag till beslut 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämndens ledamöter och ersättare medges att delta i Folk-
hälsokonferensen i Borås den 13 maj. Arvode, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst samt reseersättning ska utgå.  
 
Socialnämndens ledamöter och ersättare medges att delta i den digitala 
konferensen ”Nya lagen om kommunens brottsförebyggande arbete”, den 7 
april. Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå.  
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Rainer Lohager (S) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att anordna, för nämndens 
ledamöter och ersättare, en utbildning kring lagen om bostadsanpassnings-
bidrag. Utbildningen ska ges på nämndens sammanträde i maj.  

 
Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar först om socialnämnden beslutar enligt hans 
egna förslag, och finner att så sker. 
 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar därefter om socialnämnden beslutar enligt 
Rainer Lohagers (S) förslag, och finner att så sker.   
 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar sedan socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 32   

Information om ordförandebeslut   

Det föreligger inga ordförandebeslut.  
 

 
 

  

 

 


