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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden  

2023-01-02 

Tid   Klockan 08.30 – 09.15 

Plats 
 

 Strömsalen, Kinnaström, Kinna 

Beslutande  C Anna-Lena Gunnarson, ordförande 

 M Magnus Lilliecrona, vice ordförande 

 S Rainer Lohager  

 S Maria Holmberg 

 S Tommy Karlsryd  

 C Boine Johnsson, tjänstgör för Anette Nilsson (C) 

 V Beatrix Wiberg 

 SD Sara Lindwall  

 SD Anne-Li Glansin 

 M Jörgen Hagman-Lindén  

 SD Joacim Carlsson, tjänstgör för Yvonne Kindström (SD) 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

S Ing-Marie Åkesson 

S Mohammed Bakir Abdulwahhab 

MP Catarina Andersson  

V Eva Gustafsson  

M Rolf Skarin 

 Tjänstepersoner 

 Elisabeth Kroon Tjf förvaltningschef  

 Kristin Johansson Tjf nämndsekreterare  

 Aldin Avdic Utredningsledare  

 Nicklas Löfström Nämndsekreterare  

 Hans Borg Administrativ chef  
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Utses att justera Magnus Lilliecrona (M) 

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

klockan 10.00 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 1-9 

Kristin Johansson 

Ordförande 

Anna-Lena Gunnarson (C) 

Justerande 

Magnus Lilliecrona (M) 
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BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT 

PROTOKOLL 

Protokollet är justerat och har tillkännagivits på Marks kommuns 

anslagstavlan, som återfinns på webbplats: www.mark.se. 

Organ 

Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 

2023-01-02 

Paragrafer 

§§ 1-9 

Datum då protokollet justerades 

2023-01-02 

 

Datum då tillkännagivandet 

publiceras     

2023-01-02 

 

Datum då publiceringen av 

tillkännagivandet upphör 

2023-01-24 

 
 

 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen, Kinnaström, Kinna 

Underskrift 

 _____________________  

Kristin Johansson, tjf nämndsekreterare 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 1  

Anmälan och prövning om jäv § 2  

Inrättande av arbetsutskott i socialnämnden § 3  

Val av ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare i 

socialnämndens socialutskott  

§ 4  

Val av ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare i 

socialnämndens arbetsutskott  

§ 5  

Ändring av ”Bilaga 2 - Kompletterande beslutanderätt” i 

delegationsordning för socialnämnden 

§ 6  

Information om tidplan för sammanträden 2023 § 7  

Information om utbildning för socialnämnden 2023 § 8  

Information om kommuncentrala utbildningar för nya och omvalda 

förtroendevalda 2023 

§ 9  
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§ 1   

Förändring av ärendelistan 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Ärendet Inrättande av arbetsutskott i socialnämnden, tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Anna-Lena Gunnarson (C) föreslår att socialnämnden fastställer 
ärendelistan med följande ändring: 
 
Ärendet Inrättande av arbetsutskott i socialnämnden, tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordförande Anna-Lena Gunnarson (C) frågar socialnämnden om ändring av 
ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
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§ 2   

Anmälan och prövning om jäv 

Socialnämndens beslut 

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

Dagens sammanträde 

Ordförande Anna-Lena Gunnarson (C) 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 Anna-Lena Gunnarson (C) 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 Anna-Lena Gunnarson (C) frågar socialnämnden 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 socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden inrättar ett arbetsutskott från och med den 2 januari 2023, 
med tre ledamöter och tre ersättare, för en tidsperiod motsvarande 
socialnämndens mandatperiod. 

Ärendet 

I 5 § Reglemente för socialnämnden, beslutad av kommunfullmäktige  
den 17 november 2022, § 212, framgår det att socialnämnden kan inrätta ett 
arbetsutskott. Om ett arbetsutskott inrättas består det av tre ledamöter och 
tre ersättare.  

Ärendets behandling 

Se Reglemente för socialnämnden, beslutat av kommunfullmäktige  
den 17 november 2022, § 212. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Anna-Lena Gunnarson (C) informerar i ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Anna-Lena Gunnarson (C) föreslår att socialnämnden inrättar ett 

arbetsutskott från och med den 2 januari 2023, med tre ledamöter och tre 

ersättare, för en tidsperiod motsvarande socialnämndens mandatperiod. 

Beslutsgång 

Ordförande Anna-Lena Gunnarsson (C) frågar om socialnämnden antar 

hennes förslag till beslut och finner att så sker. 
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§ 4 Dnr. 2023-1 

Val av ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare i 

socialnämndens socialutskott 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden väljer följande ledamöter och ersättare samt ordförande och 
vice ordförande till socialnämndens socialutskott: 
 
Ledamöter    Ersättare 
Rainer Lohager (S), ordförande  Maria Holmberg (S) 
Jörgen Hagman Lindén, vice ordförande Anna-Lena Gunnarsson (C) 
Anette Nilsson (C)    Sara Lindwall (SD) 
 

Ärendet 

I 5 § Reglemente för socialnämnden, beslutat av kommunfullmäktige den 17 
november 2022, § 212, framgår det att socialnämnden ska ha ett 
socialutskott. Socialutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 
 
Av 34 § Kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun, 
beslutat av kommunfullmäktiges den 16 december 2021, § 214, 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 socialnämnden, beslutat av kommunfullmäktige den 17 

november 2022, § 212. Se även Kommungemensamt reglemente för 

nämnderna i Marks kommun, beslutad den 16 december 2021, § 214. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

Respektive partigrupp föreslår följande ledamöter och ersättare, inklusive 

ordförande och vice ordförande: 

Ledamöter    Ersättare 
Rainer Lohager (S), ordförande  Maria Holmberg (S) 
Jörgen Hagman Lindén, vice ordförande Anna-Lena Gunnarsson (C) 
Anette Nilsson (C)    Sara Lindwall (SD) 

 

Beslutsgång 

Ordförande Anna-Lena Gunnarsson (C) frågar socialnämnden om de kan välja 

de föreslagna ledamöterna och ersättare, inklusive ordförande och vice 

ordförande till socialnämndens socialutskott, och finner att så sker. 

____________  
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§ 5 Dnr. 2023-1 

Val av ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare i 

socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden väljer följande ledamöter och ersättare samt ordförande och 
vice ordförande till socialnämndens arbetsutskott: 
 
Ledamöter    Ersättare 
Anna-Lena Gunnarson (C), ordförande  Maria Holmberg (S) 
Magnus Lilliecrona (M), vice ordförande Anette Nilsson (C) 
Tommy Karlsryd (S)   Anne-Li Glansin (SD) 
   

Ärendet 

I 5 § Reglemente för socialnämnden, beslutat av kommunfullmäktige  
den 17 november 2022, § 212, framgår det att socialnämnden kan inrätta ett 
arbetsutskott. Om ett arbetsutskott inrättas består det av tre ledamöter och 
tre ersättare.  
 
Av 34 § Kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun, 
beslutat av kommunfullmäktige den 16 december 2021, § 214, 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 socialnämnden, beslutat av kommunfullmäktige  

den 17 november 2022, § 212. Se även Kommungemensamt reglemente för 

nämnderna i Marks kommun, beslutat den 16 december 2021, § 214. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Respektive partigrupp föreslår följande ledamöter och ersättare, inklusive 

ordförande och vice ordförande: 

Ledamöter    Ersättare 

Anna-Lena Gunnarson (C), ordförande  Maria Holmberg (S) 

Magnus Lilliecrona (M), vice ordförande Anette Nilsson (C) 

Tommy Karlsryd (S)   Anne-Li Glansin (SD) 

 

Beslutsgång 

Ordförande Anna-Lena Gunnarsson (C) frågar socialnämnden om de kan välja 

de föreslagna ledamöterna och ersättare, inklusive ordförande och vice 

ordförande till socialnämndens arbetsutskott, och finner att så sker. 
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§ 6  Dnr. 2022-206 

Ändring av ”Bilaga 2 - Kompletterande beslutanderätt” i 

delegationsordningen för socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i den nuvarande 
delegationsordningen, Bilaga 2, byta ut förekommande inaktuella namn mot 
namnen på för mandatperiodens nyvalda förtroendevalda i följande 
ordningsföljd, Nr 1-5 och 8: 
 
1. Rainer Lohager 
2. Jörgen Hagman-Lindén 
3. Anna-Lena Gunnarson 
4. Magnus Lilliecrona  
 
Nr 6: 
1. Anna-Lena Gunnarson 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 

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. 

Socialnämnden beslutade att anta en ny delegationsordning den 19 december 

2022 inför den nya mandatperioden, vilken trädde i kraft den 1 januari 2023.  

I delegationsordning för socialnämnden finns en Bilaga 2 med rubriken 

”Kompletterande beslutanderätt”. Bilagan utgör inte delegering utan är en 

förteckning över ärenden där socialnämnden förordnat enskild ledamot att 

beslutat i nämndens ställe. Socialnämnden har förordnat ledamöter att fatta 

beslut när socialutskottets sammanträde inte kan avvaktas. 

Då socialnämndens ledamöter och ersättare utsågs av kommunfullmäktige 

den 15 december 2022 och val av ledamöter och ersättare till socialutskottet 

väljs vid dagens sammanträde, den 2 januari 2023, behöver Bilaga 2 i 

delegationsordningen uppdateras genom att byta ut förekommande inaktuella 

namn mot namnen på för mandatperiodens nyvalda ledamöter och ersättare, 

inklusive ordförande och vice ordförande. 

Dagens sammanträde 

Utredare Kristin Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Anna-Lena Gunnarson (C) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i den nuvarande 
delegationsordningen, Bilaga 2, byta ut förekommande inaktuella namn mot 
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namnen på för mandatperiodens nyvalda förtroendevalda i följande 
ordningsföljd, Nr 1-5 och 8: 
 
1. Rainer Lohager 
2. Jörgen Hagman-Lindén 
3. Anna-Lena Gunnarson 
4. Magnus Lilliecrona  
 
Nr 6: 
1. Anna-Lena Gunnarson 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Förslaget antas.  
 
Beslut skickas till: 
Verksamhetschef IFO 
Verksamhetschef funktionsstöd 
Enhetschefer IFO 
Enhetschef myndighetsutövning funktionsstöd 
Borås Stads socialjour 

Systemförvaltare Life Care 

 

____________ 
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§ 7  Dnr. 2022-170 

Information om tidplan för sammanträden 2023 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.   

Ärendet 

Socialnämnden har genom beslut den 14 november 2022, § 128, fastställt 

nämndens och arbetsutskottets tidplan för sammanträden 2023.  

Dagens sammanträde 

Ordförande Anna-Lena Gunnarson (C) informerar i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Anna-Lena Gunnarson (C) frågar socialnämnden om 
informationen kan antecknas till protokollet och finner att så sker.   

 

_____________
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§ 8   

Information om utbildningar för socialnämnden 2023 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.   

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Hans Borg informerar om kommande utbildningar för 
socialnämnden 2023. 

Beslutsgång 

Ordförande Anna-Lena Gunnarson (C) frågar socialnämnden om 
informationen kan antecknas till protokollet och finner att så sker.   
 
_____________  
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§ 9   

Information om kommuncentrala utbildningar för nya och 

omvalda förtroendevalda 2023 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden medger ledamöter och ersättare i nämnden att delta i de 
kommuncentrala utbildningarna för nya och omvalda förtroendevalda. 
 
Socialnämnden medger att arvode ska utgå i enlighet med arvodesreglemente 
med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks 
kommun.   

Ärendet 

Kommuncentrala utbildningar för nya och omvalda förtroendevalda 2023 

kommer genomföras den 12 januari 2023, samt den 8 och 28 februari 2023. 

Utbildningarna består bland annat i vilka bestämmelser som styr den 

kommunala verksamheten.  

Beslutsgång 

Ordförande Anna-Lena Gunnarson (C) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden medger ledamöter och ersättare i nämnden att delta i de 
kommuncentrala utbildningarna för nya och omvalda förtroendevalda. 
 
Socialnämnden medger att arvode ska utgå i enlighet med arvodesreglemente 
med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks 
kommun.   
 
Förslagen antas. 
_____________ 


