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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden  
2022-06-20 

Tid   Klockan 08.30 – 12.10 

Paus   Klockan 09.35 – 09.45 

Ajournering  Klockan 11.15 – 11.30 

Plats 
 

 Abbottsalen, Rydals konferenscenter, Rydal 

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), §§ 53-59 

 C Anna-Lena Gunnarson, §§ 60-81 

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

 SD Sara Lindwall 

 SD Roger Lundstedt 

 KD Agneta Bergeld 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

S Thord Harrysson, §§ 53-65 

C Boine Johnsson 

L Stina Isaksson 

S Maria Holmberg 

S Karl-Gustaf Wiberg 

 Tjänstepersoner 
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Nicklas Löfström Nämndsekreterare  
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 53-71 
 Hans Borg Administrativ chef §§ 53-71 
 Aldin Avdic Utredningsledare §§ 53-71 
 Katri Cimmerbeck Utvecklingsledare §§ 53-61 
 Kristin Johansson Utredare §§ 53-61  
 Magnus Svensson Utredare §§ 53-61 
 Tor Ellnefors Ekonom §§ 53-71 
 Magdalena Fallqvist Kommunal §§ 53-65 
 Måns Åberg Utredare § 62 
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Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 20 juni 2022, klockan 12.40 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 53-81 

Nicklas Löfström 

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 
2022-06-20, §§ 53-81 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-06-20 Datum för anslags 

nedtagande 2022-07-12 

 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Nicklas Löfström 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 53  

Anmälan och prövning om jäv § 54  

Information om entledigande och fyllnadsval av ersättare (SD) § 55  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

§ 56  

Information från förvaltningen  § 57  

Genomgång av plan för funktionshinderområdet 2018-2027 § 58  

Ändring av socialnämndens delegationsordning § 59  

Deltagande på distans vid sammanträden för socialnämndens 
arbetsutskott 

§ 60  

Svar på remiss av Hållbarhetsprogram 2022-2030 § 61  

Nya lokaler för serviceboendet Hantverkaren § 62  

Skolskjuts för grundskoleelever med särskilda behov § 63  

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per maj  
2022 

§ 64  

Budgetunderlag 2023–2026 § 65  

Uppdrag från markmajoriteten gällande utredning om höjd 
habiliteringsersättning 

§ 66  

Redovisning av domar och beslut § 67  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 68  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 69  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 70  

Information om ordförandebeslut § 71  

Upphörande av umgängesbegränsning § 72  



Sida 5(39) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-06-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Nedläggning av faderskapsutredning § 73 

Nedläggning av faderskapsutredning § 74 

Nedläggning av faderskapsutredning § 75 

Nedläggning av faderskapsutredning § 76 

Nedläggning av faderskapsutredning § 77 

Överflyttning av vårdnaden § 78 

Överflyttning av vårdnaden § 79 

Överflyttning av vårdnaden § 80 

Överflyttning av vårdnaden samt umgängesbegränsning § 81 
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§ 53   

Förändring av ärendelistan 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Ärende Uppdrag från markmajoriteten gällande utredning om höjd 
habiliteringsersättning, tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår att socialnämnden fastställer ärendelistan 
med följande ändring: 
 
Ärende Uppdrag från markmajoriteten gällande utredning om höjd 
habiliteringsersättning, tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om ändring av  
ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
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§ 54   

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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§ 55 Dnr. 2019-1 

Information om entledigande och fyllnadsval av ersättare 
(SD) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det.  
 
William Solum-Faeste (SD) har i skrivelse, den 21 april 2022, avsagt sig sitt   
uppdrag som ersättare i socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade vid 
sammanträdet den 19 maj 2022, § 106, att entlediga William Solum-Faeste 
(SD) från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Till ny ersättare utsågs 
Angela Gustafsson (SD).  

Ärendets behandling 
Se kommunfullmäktiges beslut den 19 maj 2022, § 106. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) informerar om kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 56   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 
av nya granskare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 9 maj 2022. 

 
Socialnämnden utser Anna-Lena Gunnarsson (C) och Sara Lindwall (SD) till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 
Inger-Britha Freding Sölvebring (S) och Jörgen Hagman-Lindén (M) har 
granskat följande beslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 9 
maj 2022: 
 
- Fem beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende ekonomiskt 

bistånd. 
 

- Ett beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende placering på 
instuttion, missbruk. 

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 13 juni 2022. 

Dagens sammanträde 
Inger-Britha Freding Sölvebring (S) 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 9 maj 2022. 
 
Socialnämnden utser Anna-Lena Gunnarsson (C) och Sara Lindwall (SD) till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 57  

Information från förvaltningen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om: 
 
- Semesterplaneringen inför sommaren 

- Ny verksamhetschef inom funktionsstöd tillträder den 8 augusti. 

Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar och svarar på frågor om: 
 
- Problematiken med anskaffandet av vikarier under semesterperioden.  

- Daglig verksamhet kommer vara öpppet under sommaren. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 58  Dnr. 2022-89 

Genomgång av plan för funktionshinderområdet 2018-2027 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar revideringen av Plan för funktionshinderområdet 2018–
2027, och översänder den till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 
Socialnämnden beslutade den 20 oktober 2010 att ge förvaltningen i uppdrag 
att skapa en strukturplan avseende samtliga personer med 
funktionsnedsättningar och nämnden beslutade att förvaltningen inledningsvis 
skall beskriva hur arbetet med en sådan plan skall genomföras, vilka aktörer 
som skall ingå och vilka områden som ska behandlas. I socialnämndens 
nämndplan för 2013–2014 fanns som en prioriterad aktivitet kring planen, 
ärendet sköts upp till ny ordinarie verksamhetschef för funktionsstöd 
anställdes under 2014 för fortsatt arbete med planen. 
 
I december 2015 godkänner nämnden framtagen handlingsplan gällande 
framtagning av strukturplan för funktionshinderverksamheten i Marks 
kommun. Nämnden utsåg fem representanter till den politiska styrgruppen. I 
juni 2016 namnger nämnden representanter till den politiska styrgruppen för 
arbetet med strukturplanen. 
 
I augusti 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en planen.  
Den 13 november 2017 antar nämnden ”Delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning i Marks kommun”, plan för funktionshinderområdet åren 
2018–2027 och översänder denna till kommunfullmäktige för beslut.  
 
Den 7 oktober 2019 återkopplar kanslichefen för kommunledningskontoret i 
Marks kommun till förvaltningen att de inte lyft ärendet vidare till 
kommunfullmäktige, de bedömde att den framtagna planen är ett dokument 
som rör socialförvaltningen. I och med det har inte dokumentet de 
egenskaper som beskrivs i riktlinjerna för styrdokument och att den därmed 
inte behövdes behandlas eller fastställas av kommunfullmäktige.  
 
Dokumentet används bland annat av förvaltningen vid 
organisationsförändringar, vid planering och uppföljning samt som stöd vid 
det dagliga arbetet inom verksamheterna. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 7 juni 2022, där 
det föreslås att socialnämnden antar revideringen av Plan för 
funktionshinderområdet 2018–2027. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Katri Cimmerbeck och verksamhetschef Elisabeth Kroon 
föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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forts. § 58 

Ledamöters förslag till beslut 
Tommy Karlsryd (S), med instämmande av Johan Lepp (L), föreslår följande 
beslut: 
 
Socialnämnden antar revideringen av Plan för funktionshinderområdet 2018–
2027, och översänder den till kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden antar Tommy Karlsryds 
(S), med instämmande av Johan Lepp (L), förslag till beslut, och finner att så 
sker. 

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

 

  

 

mailto:ks@mark.se
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§ 59 Dnr. 2022-77 

Ändring av socialnämndens delegationsordning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar förslaget till ändring av delegationsordning för 
socialnämnden och att ändringen av delegationsordningen träder i kraft den 1 
juli 2022.  

Ärendet 
Genom delegationsordningen flyttar socialnämnden över beslutanderätten i 
ett visst ärende eller en ärendegrupp till utskott, förtroendevalda eller 
anställda. Delegationsordningen för socialnämnden ses normalt över två 
gånger per år utifrån ny lagstiftning och verksamheternas behov. 
 
Berörda verksamheter inom socialförvaltningen har getts möjlighet att lämna 
synpunkter och förslag till ändringar av delegationsordningen för 
socialnämnden. En undersökning har gjorts av eventuella nya lagar och 
förordningar och utifrån detta finns visst behov av ändringar i delegations-
ordningen. De ändringar som föreslås är också utifrån identifierade 
verksamhetsbehov. Redaktionella ändringar och ändring av format har gjorts 
på några ställen i förslaget. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2022, § 21, där det föreslås 
att socialnämnden antar förslaget till ändring av delegationsordning för 
socialnämnden och att ändringen av delegationsordningen träder i kraft den 1 
juli 2022.   
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 25 maj 2022.  

Dagens sammanträde 
Utredare Kristin Johansson och Magnus Svensson redogör för ärendet och 
svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar förslaget till ändring av delegationsordning för 
socialnämnden och att ändringen av delegationsordningen träder i kraft den 1 
juli 2022. 
 
Förslaget antas. 
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§ 60 Dnr. 2021-107 

Deltagande på distans vid sammanträden för 
socialnämndens arbetsutskott  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att förlänga sitt tidigare beslut från den 14 december 
2020, § 117, utan tidsbegränsning.  

Ärendet 
Covid-19 har fortsatt påverkan i samhället och dess utveckling är fortsatt 
osäker. De förtroendevalda i socialnämndens arbetsutskott bör därför ha 
möjlighet att vid behov delta på utskottets sammanträden på distans. 
 
Socialnämnden har i beslut den 14 december 2020, § 117, tillåtit arbets-
utskottet att ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans. 
Beslutet gällde till och med den 30 juni 2021 och har i beslut av social-
nämnden den 21 juni 2021, § 66, förlängts att gälla till och med den 30 juni 
2022. Som det anges i beslutet får sådant sammanträde endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska i god tid anmäla detta till 
nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter inte kommer i orätta händer. 
Om det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2022, § 20, där det föreslås 
att socialnämndens beslut den 14 december 2020, § 117, att tillåta 
arbetsutskottet ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans, 
förlängs att gälla till och med den 31 december 2022. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 30 maj 2022. 

Dagens sammanträde 
Orförande Johan Lepp (L) redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden beslutar att förlänga sitt tidigare beslut från den 14 december 
2020, § 117, utan tidsbegränsning.  
 
Förslaget antas. 
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§ 61 Dnr. 2022-78 

Svar på remiss av Hållbarhetsprogram 2022-2030 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande gällande 
Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022–2030 och översänder det till 
kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Enligt budget för Marks kommun 2022–2023 ska ett styrdokument för 
kommunens arbete mot målen i Agenda 2030 antas under 2022. Ett utkast 
har tagits fram utifrån kartläggning och omvärldsbevakning samt i dialog med 
kommunens förvaltningar och bolag. Ett förslag till hållbarhetsprogram har 
översänts till nämnder och bolag. Kommunstyrelsen önskar att få ta del av 
synpunkter från nämnder och bolag senast den 30 juni 2022. 
 
Hållbarhetsprogrammet har sin utgångspunkt från fyra temaområden samt tre 
principer som ska forma arbetssättet för Marks kommuns verksamheter. De 
fyra temaområdena består av följande: Fullföljda studier, Grön och 
klimatneutral kommun, Jämlik och inkluderande kommun och Motstånds-
kraftiga Mark. Under respektive temaområde definieras olika mål och insatser.  

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2022, § 24, där det föreslås 
att socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande gällande 
Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022–2030 och översänder det till 
kommunstyrelsen. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 23 maj 2022. 

Dagens sammanträde 
Orförande Johan Lepp (L) redogör för ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande gällande 
Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022–2030 och översänder det till 
kommunstyrelsen.  
 
Förslaget antas. 

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

 

mailto:ks@mark.se
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§ 62 Dnr. 2022-91 

Nya lokaler för serviceboendet Hantverkaren 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta processen med 
anskaffandet av nya lokaler för serviceboendet Hantverkaren.  

Ärendet 
Serviceboendet Hantverkaren bedrivs idag på Klockaregatan 2 i Kinna där 
förvaltningen har haft ett hyreskontrakt sedan början av år 1997 för brukare 
med beslut enligt LSS. I boendet finns idag åtta lägenheter med gemensamt 
utrymme och lokal för personalen. Den yta som förhyrs av förvaltningen 
uppgår till 576 kvadratmeter och årshyran är cirka 725 000 kronor. Brukarna 
vid serviceboendet hyr sina egna lägenheter och har en lägenhetshyra om 
cirka 5 000 kronor per månad. 
 
Förvaltningsledningen har kontaktats av företaget GBJ Bygg Växjö som vill 
bygga ett nytt serviceboende i kvarteret Folkskolan i Kinna efter att ha varit 
ett av de företag som vunnit markanvisningstävlingen. Verksamhetschefen 
har tillsammans med teknik- och serviceförvaltningen haft en dialog med GBJ 
Bygg om utformning av boendet. Detaljplanen för området vinner laga kraft 
under 2022, infrastruktur är klar runt platsen och inflyttning är möjlig som 
tidigast 2024/2025. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2022, § 22, där det föreslås 
att socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta processen 
med anskaffandet av nya lokaler för serviceboendet Hantverkaren. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 2 juni 2022. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon och utredare Måns Åberg föredrar ärendet 
och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta processen med 
anskaffandet av nya lokaler för serviceboendet Hantverkaren.   
 
Förslaget antas. 
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§ 63 Dnr. 2022-92 

Skolskjuts för grundskoleelever med särskilda behov 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att avvisa samtliga ansökningar om bistånd gällande 
skolskjuts för grundskolelever, då skolskjutsfrågor inte ingår i socialnämndens 
reglemente. 

Ärendet 
Socialnämnden har sedan höstterminen 2019, beviljat resor till och från 
gymnasieskola för elever med särskilda behov. Eleverna har ansökt om 
bistånd hos Myndighetsutövningen för funktionsstöd. Bistånd till skolskjuts för 
gymnasieelever har beviljats enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (SOL). En 
utredning om skolskjuts för gymnasieelever med särskilda behov har 
påbörjats, då frågan om ansvaret för dessa skolskjutsar behöver förtydligas. 
Utredningen beräknas vara klar till september 2022. 
 
Våren 2022 beviljades undantagsvis genom ordförandebeslut en elev i 
grundskolan resa till och från en privatskola enligt 4 kap. 2 § SOL. Det 
aktuella beslutet gäller till och med vårterminens slut 2022, dock senast den 
30 juni 2022. 
 
Inför vårterminens slut och utgången av gällande tidsplan för det aktuella 
beslutet behövs tydlighet i riktlinjer för biståndsbeslut av skolskjuts för 
målgruppen. Grundskolans elever oavsett personliga förutsättningar och 
behov ska betraktas utifrån jämlika villkor och deras behov av skolskjuts ska 
bedömas av ansvarig huvudman för skolverksamhet. Det innebär att barn- 
och utbildningsnämnden bör ansvara för beslut om samtliga elevers skolskjuts 
oavsett personliga förutsättningar eller skolval. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2022, § 23, där det föreslås 
att socialnämnden beslutar att avvisa samtliga ansökningar om bistånd 
gällande skolskjuts för grundskolelever, då skolskjutsfrågor inte ingår i 
socialnämndens reglemente.  
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 25 maj 2022. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden beslutar att avvisa samtliga ansökningar om bistånd gällande 
skolskjuts för grundskolelever, då skolskjutsfrågor inte ingår i socialnämndens 
reglemente. 
 
Förslaget antas. 
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Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Per e-post till bun@mark.se 
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§ 64 Dnr. 2022-40 

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per 
maj 2022 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och 
följetal per maj 2022. 

Ärendet 
Utöver de tre uppföljningsrapporter som nämnden skickar till 
kommunstyrelsen varje år, gör socialförvaltningen en verksamhetsuppföljning 
utifrån ekonomi och nyckeltal till varje nämndmöte. 
 
Individ- och familjeomsorg  
En positiv budgetavvikelse. Verksamheten uppvisar dock ett mindre 
underskott för maj månad. Underskottet beror på kostnader för köpt vård 
(HVB-placeringar) på både Familjeenheten och Vuxenenheten. 
Försörjningsstödet är lägre än budgeterat och enheten uppvisar ett positivt 
resultat.  
 
Funktionsstöd 
Redovisar en budget i balans för perioden januari-maj. För maj månad är 
resultatet 0,2 mnkr i överskott. Boende inom verksamheten redovisar i maj 
ett underskott om 0,5 mnkr vilket går att härleda till köpt vård (0,3 mnkr) 
samt ökade för semesteruttag (0,2 mnkr). Antalet individer med insats från 
funktionsstöd är i stort sett konstant. Det som ökat under perioden är 
personer med daglig verksamhet och antalet korttidsdygn.  
Inom funktionsstöd saknas det i nuläget semestervikarier. Arbetsgivaren har 
beslutat att betala ut extra ersättning för medarbetare som flyttar sin 
semester utanför ordinarie semesterperiod (juni-augusti). Detta kan medföra 
att kostnaderna ökar jämfört med budget. 
 
Ekonomi 
Socialnämnden redovisade ett överskott för perioden om 1,7 mnkr. Periodens 
nettokostnader summerades till 166,1 mnkr jämfört med periodens budget 
om 167,8 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har 
nettokostnaderna ökat med 1,9 mnkr (1,2 procent). 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 9 maj 2022, där 
det föreslås att socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning vad avser 
ekonomi och följetal per maj 2022.  

Dagens sammanträde 
Utredningsledare Aldin Avdic och ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet och 
svarar på frågor. Även Elisabeth Kroon svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
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Socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och 
följetal per maj 2022. 
 
Förslaget antas. 
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§ 65 Dnr. 2022-82 

Budgetunderlag 2023–2026 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner Budgetunderlag 2023–2026 för socialnämnden och 
översänder det till kommunstyrelsen.  
 
Socialnämnden antecknar Nulägesbild med omvärldsförutsättningar 2023 
socialförvaltningen. 
 
Socialnämnden äskar finansiering för ytterligare minst en tjänst som 
fältsekreterare.  
 
Socialnämnden vill uppmärksamma på att nytt boende i 
Lokalförsörjningsplanen med planerat färdigställande 2023 ännu ej beräknats 
och tilldelats budget. 

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges 
inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en 
fyraårig budgetplanering där fokus ligger på långsiktig hållbarhet. 
Kommunfullmäktige kan utifrån sitt helhetsansvar besluta att om fördela 
resurser och förändra de ekonomiska förutsättningarna. Budgetunderlaget 
innehåller avsnitt som analyserar och beskriver nämndens verksamhet, 
omvärldspaning, ekonomi samt personal. För att komplettera dessa avsnitt 
har förvaltningen tagit fram en ”Nulägesbild med omvärldsförutsättningar 
2023 Socialförvaltningen ”. Dokumentet är en sammanställning av fakta, 
statistik och analyser som används för beskrivning av verksamheternas 
nuläge, förutsättningar och utmaningar. Nulägesbilden innehåller alla 
socialförvaltningens verksamheter, oavsett nämnd. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2022, § 25, där det föreslås 
att socialnämnden godkänner Budgetunderlag 2023–2026 för socialnämnden 
och översänder det till kommunstyrelsen, samt att socialnämnden antecknar 
Nulägesbild med omvärldsförutsättningar 2023 socialförvaltningen. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 3 juni 2022,  

Dagens sammanträde 
Utredningsledare Aldin Avdic och ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet och 
svarar på frågor. 
 
Ordförande Johan Lepp (L) ajournerar sammanträdet klockan 11.15. Efter 
ajourneringen återupptogs sammanträdet klockan 11.30.  

Ledamöters förslag till beslut 
Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden godkänner Budgetunderlag 2023–2026 för socialnämnden och 
översänder det till kommunstyrelsen.  
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Socialnämnden antecknar Nulägesbild med omvärldsförutsättningar 2023 
socialförvaltningen. 
 
Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår följande tillägg till beslut: 
 
Socialnämnden äskar finansiering för ytterligare minst en tjänst som 
fältsekreterare.  
 
Socialnämnden vill uppmärksamma på att nytt boende i 
Lokalförsörjningsplanen med planerat färdigställande 2023 ännu ej beräknats 
och tilldelats budget. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden antar Johan Lepps (L) 
förslag, och finner att så sker. 
 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar sedan om socialnämnden antar Ann Iberius-
Orrviks (M) tilläggsförslag, och finner att så sker. 

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

   

mailto:ks@mark.se
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§ 66   Dnr. 2022-109 

Uppdrag från markmajoriteten gällande utredning om höjd 
habiliteringsersättning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden uppdrar förvaltningschefen att utreda konsekvenserna av en 
höjning av habiliteringsersättningen med 11,3 %. 
 
Socialnämnden uppdrar förvaltningschefen att göra en utredning om 
konsekvenserna om att utöka habiliteringsersättningen till deltagare i daglig 
verksamhet med beloppet till 95 kronor per arbetsdag. 

Dagens sammanträde  
Ordförande Johan Lepp (L) redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden uppdrar förvaltningschefen att utreda konsekvenserna av en 
höjning av habiliteringsersättningen med 11,3 %. 
 
Sara Lindwall (SD) föreslår följande tillägg till beslut: 
 
Socialnämnden uppdrar förvaltningschefen att göra en utredning om 
konsekvenserna om att utöka habiliteringsersättningen till deltagare i daglig 
verksamhet med beloppet till 95 kronor per arbetsdag. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden antar Johan Lepps (L) 
förslag, och finner att så sker. 
 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar sedan om socialnämnden antar Sara 
Lindwalls (SD) tilläggsförslag, och finner att så sker. 
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§ 67  

Redovisning av domar och beslut   
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2022-04-29 – 2022-06-09, 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 9 juni 2022.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna domar och beslut för perioden 2022-04-29 – 2022-06-09 kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 68   

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. 2022-50 - Den 9 mars inkommer klagomål från klagande förmedlat 

genom IVO (Inspektionen för vård och omsorg). IVO meddelar att de 
beslutat att inte gå vidare med tillsyn. 
 

- Dnr. 2022-84 – Den 11 maj inkommer klagomål från klagande förmedlat 
genom IVO, som avslutar ärendet. 

 
- Dnr. 2022-86 – Den 27 april 2022 vidarebefordras inkommet klagomål till 

förvaltningen, som kommer via kommundirektören. 
 

- Dnr. 2022-87 – Den 19 maj 2022 inkommer klagomål från klagande 
förmedlat genom IVO, som avslutar ärendet. 

 
- Dnr. 2022-90 – Den 20 maj 2022 inkommer inkommer beröm via 

förvaltningens synpunktstelefon.  
 

- Dnr 2022-99 – Den 9 juni 2022 inkommer redogörelse från enhetschef för 
vuxenenheten gällande nedan. Den 30 maj inkommer samtal till enheten 
från anhörig till person med allvarligt missbruk. Anhöriges syfte med 
samtalet är inhämtande av information och inte att göra anmälan. 
Enheten tar emot informationen som en anmälan och skickar brev till 
personen det gäller. Detta upprör anhörig och personen det berör. 

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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§ 69   

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) 
2022-05-01 – 2022-05-31. 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. 
 
Anställningsbeslut och ledighet längre än sex månader 
2022-05-01 – 2022-05-31. 
 
Avtal 
Dnr. 2022-24 – Placeringsavtal, Nytida Mogården AB. 
 
Dnr. 2022-45 – Placeringsavtal, Fristad omsorg. 
 
Dnr. 2022-98 – Avtal avseende korttidsvistelse, Borås Stad. 
 
Dnr. 2022-24 – Individavtal, Vardaga Nytida omsorg AB. 
 
Dnr. 2022-45 – Placeringsavtal, Fristad omsorg. 
 
Dnr. 2022-45 – Placeringsavtal, Fristad omsorg. 
 
Dnr. 2022-15 – Avtal för Fiber City, Bredband2 
 
Dnr. 2019-96 – Internhyresavtal, Teknik och serviceförvaltningen. 
 
Övrigt 
Dnr. 2021-177 – Granskning av detaljplan för Frisla 5:34 i Marks kommun.  

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

   



Sida 27(39) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-06-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 70   

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 
Socialnämndens beslut 
Socialnämndens ledamöter och ersättare medges att delta i Samverkansdag 
om ungas delaktighet och inflytande, den 19 oktober 2022. Arvode, ersättning 
för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning ska utgå. 

Socialnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och 
konferenser till protokollet. 

Kurser och konferenser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samverkansdag om ungas delaktighet och inflytande, 19 oktober 2022 
Västra Götalandsregionen 
 
Meddelanden 
Kommunfullmäktige  
§ 78/2020 - Årsredovisning 202 för Marks kommun 
 
§ 79/2022 - Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga  
nämnder och förtroendevalda i Marks kommun 
 
§ 96/2022 - Översyn av finanspolicy för Marks kommunkoncern 
 
§ 97/2022 - Översyn av finansiella riktlinjer för Marks kommunkoncern 
 
§ 98/2022 - Översyn av reglemente för kontroll av ekonomiska  
Transaktioner 
 
§ 105/2022 - Revidering reglemente för socialnämnden och  
miljönämnden avseende automatspel 
 
§ 106/2022 - Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden  
(SD) 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 151/2020 - Information om rekrytering av förvaltningschef (på  
socialförvaltningen) 
  
Kommunala funktionshinderrådet 
Sammanträdesprotokoll från den 25 april 2022 

Dagens sammanträde 
Stina Isaksson (L) redogör för sitt deltagande i en konferans som ägde rum i 
Borås. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
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Socialnämndens ledamöter och ersättare medges att delta i Samverkansdag 
om ungas delaktighet och inflytande, den 19 oktober 2022. Arvode, ersättning 
för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning ska utgå. 

Socialnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och 
konferenser till protokollet. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden beslutar enligt hans eget 
förslag, och finner att så sker. 
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§ 71   

Information om ordförandebeslut   
Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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§ 72 

Upphörande av umgängesbegränsning 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 73 

Nedläggning av faderskapsutredning 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 74 

Nedläggning av faderskapsutredning 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 75 

Nedläggning av faderskapsutredning 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 76 

Nedläggning av faderskapsutredning 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 77 

Nedläggning av faderskapsutredning 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 78 

Överflyttning av vårdnaden 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 79 

Överflyttning av vårdnaden 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 80   

Överflyttning av vårdnaden 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 81 

Överflyttning av vårdnaden samt umgängesbegränsning  
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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