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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämndens arbetsutskott  

2021-11-01 

Tid   Klockan 08.30 – 11.15 

Paus  Klockan 09.20 – 09.45 

Plats 
 

 Strömsalen, Kinnaström, Kinna  

Beslutande  L  Johan Lepp, ordförande 

 M Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande 

 S Inger-Britha Freding Sölvebring, tjänstgörande ersättare för  

Tommy Karlsryd (S) 

 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

C Anna-Lena Gunnarson 

M Carl Ljungström 

 

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  

 Calle Larsson Verksamhetschef §§ 43-50 

 Hans Borg Administrativ chef §§ 43-45, 50 

 Evelina Lövnord Nämndsekreterare  

 Maria Olsson Planeringsledare §§ 44-45 

 Katri Cimmerbeck Utvecklingsledare §§ 44-45 

 Johanna Gunnarsson Utvecklingsledare § 46 

 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare §§ 49-50 
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Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 8 november 2021, klockan 08.00 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 43-51 

Evelina Lövnord 

Ordförande 

Johan Lepp (L) 

Justerande 

Ann Iberius-Orrvik (M) 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Marks 

kommuns anslagstavla, hemsida: www.mark.se 

Instans 

Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 

2021-11-01, §§ 43-51 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-11-08 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-11-30 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Evelina Lövnord 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 43 

Yttrande gällande detaljplan för Skene 33:1 med flera, 

Gästgivaregatan 

§ 44 

Yttrande avseende IVO:s kommande tillsyn av bostad med särskild 

service för vuxna vid gruppbostad Malmsäter  

§ 45 

Svar avseende remiss från teknik- och servicenämnden gällande 
måltidsprogram för Marks kommun 

§ 46 

Förslag på ändring av verksamhetsnamn – från 
Funktionshinderverksamheten till Funktionsstöd 

§ 47 

Tidplan för sammanträden 2022  § 48 

Muntlig information om oktoberrapport 2021 § 49 

Dialog om nämndplan 2022 § 50 

Information om ordförandebeslut § 51 
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§ 43   

Anmälan och prövning om jäv 

Arbetsutskottets beslut 

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

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) påminner om att ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet 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 arbetsutskottet anser sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar arbetsutskottet om det kan antecknas till 
protokollet att ingen anmäler jäv under dagens sammanträde, och finner att 
så sker. 
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§ 44 Dnr. 2021-224 

Yttrande gällande detaljplan för Skene 33:1 med flera, 

Gästgivaregatan 

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder detta till 
plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 

Plan- och byggnadsnämnden har tagit fram förslag att anta en detaljplan som 
genomförs via utökat förfarande. Syftet med ny detaljplan för Skene 33:1 
med flera är att möjliggöra en utbyggnad av Ängskolan. Detaljplanen innebär 
en ny- och tillbyggnad av befintlig skola för årskurs F 4–9. Syftet är även att i 
samband med utbyggnad skydda befintliga kulturvärden. Detaljplanen före-
slår även åtgärder för att öka trafiksäkerheten för skolelever utmed 
Gästgivaregatan. Förslag till detaljplan finns utställt under samrådstiden 13 
oktober 2021 till 15 november 2021. Nämnden har möjlighet att lämna 
synpunkter till plan- och byggnadsnämnden senast den 15 november 2021. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 20 oktober 2021, 
där det föreslås att socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och 
översänder detta till plan- och byggnadsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Planeringsledare Maria Olsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder detta till 
plan- och byggnadsnämnden. 
 

Förslaget antas. 
 
Beslutet skickas till: 
Plan- och byggnadsnämnden 

per e-post: sue@mark.se, dnr. PBN 2020-445 
____________  
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§ 45 Dnr. 2021-217 

Yttrande avseende IVO:s kommande tillsyn av bostad med 

särskild service för vuxna vid gruppbostad Malmsäter  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder det till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avdelning sydväst har öppnat ett 
tillsynsärende gällande Malmsäter, tre bostäder med särskild service för 
vuxna i Marks kommun. Tillsynen genomförs med hänvisning till 26 d § lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Bakgrunden 
till tillsynen är bland annat en anmälan gällande brister i verksamheten från 
en anonym anmälare samt uppgifter som framkom vid samtal med enhets-
chefen för boendet. Vid samtal med boendets enhetschef framkom att 
Malmsäter består av tre gruppbostäder som är samlokaliserade. För att kunna 
genomföra tillsyn av verksamheten begär IVO att få ta del av uppgifter och 
dokumentation.  

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 21 oktober 2021, 
där det föreslås att socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och 
översänder det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Dagens sammanträde 

Planeringsledare Maria Olsson och utvecklingsledare Katri Cimmerbeck 
föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder det till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
 
Förslaget antas. 
 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
dnr. 3.5.1-26383/2021-2 
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§ 46 Dnr. 2021-199 

Svar avseende remiss från teknik- och servicenämnden 

gällande måltidsprogram för Marks kommun  

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande och översänder 
det som sitt eget till teknik- och servicenämnden. 

Ärendet 

Kostverksamheten har under 2021 arbetat med att ta fram ett styrdokument 
för måltiderna i de olika verksamheterna i Marks kommun. Arbetet har utförts 
förvaltningsövergripande genom en arbetsgrupp med representanter från 
olika förvaltningar. Arbetet har resulterat i ett utkast till måltidsprogram. 
Teknik-och servicenämndens utskott beslutade den 2 september 2021, § 77, 
att skicka Måltidsprogram för Marks kommun på remiss till nämnden. 
Nämndens yttrande lämnas senast den 30 november. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 21 oktober 2021, 
där det föreslås att socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på 
yttrande och översänder det som sitt eget till teknik- och servicenämnden. 

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Johanna Gunnarsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande och översänder 
det som sitt eget till teknik- och servicenämnden. 
 
Förslaget antas. 
 

____________  
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§ 47 Dnr. 2021-225 

Förslag på ändring av verksamhetsnamn – från 

Funktionshinderverksamheten till Funktionsstöd 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att Funktionshinderverksamheten byter namn till 
Funktionsstöd från och med den 1 januari 2022. 

Ärendet 

För att förenkla och ge Funktionshinderverksamheten en positiv förförståelse 
av verksamheten bör nytt namn antas, Funktionsstöd.  
 
Historiskt har ordet handikapp använts för målgruppen och i Socialstyrelsens 
termbank, som innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg, avråds 
användandet av ordet. Rekommendationen är att i stället använda funktions-
nedsättning och funktionshinder, där nedsättningen är nedsättning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och hinder en begränsning som en 
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.  
 
Under några år har diskussion pågått inom verksamheten att byta namn. 
Frågeställningen har diskuterats med brukare inom några verksamheter och 
omvärldsanalyser har skett. Ordet Funktionsstöd har lyfts fram som ett 
positivt och användbart namn. Flera kommuners verksamhet för funktions-
hinder heter Funktionsstöd, bland annat i Göteborg, Karlstad, Ängelholm, 
Kävlinge, Linköping, Kungsbacka, Hammarö och Malmö. Namnet Funktions-
hinderverksamheten är långt och kan uppfattas negativt då det fokuserar på 
hinder. Ordet Funktionsstöd upplevs positivt och att stödet som ges kan 
främja möjligheter genom att stödja, underlätta och stärka brukarna i deras 
vardag.  

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 14 oktober 2021, där det föreslås 
att socialnämnden beslutar att Funktionshinderverksamheten byter namn till 
Funktionsstöd från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Elisabeth Kroon föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden beslutar att Funktionshinderverksamheten byter namn till 
Funktionsstöd från och med den 1 januari 2022. 
 

Förslaget antas. 

____________ 
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§ 48 Dnr. 2021-222 

Tidplan för sammanträden 2022 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att godkänna arbetsutskottets sammanträdestider i 
enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Enligt det kommungemensamma reglementet är det varje utskott som 
bestämmer sin sammanträdesplan. Arbetsutskottet föreslår att tidsplanen för 
2022 gällande socialnämnd och socialutskott fastställs i socialnämnd och 
socialutskott enligt förvaltningens förslag. 

Ärendet 

Socialnämnden ska för varje verksamhetsår fatta beslut om sammanträdes-
tider för nämnden och dess utskott. Socialnämnden har att ta ställning till 
sammanträdestider för år 2022. I arbetet med att ta fram en tidplan för 
socialutskottets sammanträden 2022 har samråd skett med verksamhetschef 
och enhetschefer inom individ-och familjeomsorgen samt myndighetschef 
inom funktionshinder. Förslag på sammanträdesdatum möjliggör för social-
förvaltningen och socialnämnden att fullfölja sitt uppdrag och ligger i linje 
med kommunstyrelsens tidsplanering vad avser verksamhetsrapporter, 
delårsrapporter och budget. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 20 oktober 2021, 
där det föreslås att socialnämnden fastställer sammanträdestider för år 2022 
för socialnämnden och dess utskott. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Evelina Lövnord föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Ledamöters förslag till beslut 

Ordförande Johan Lepp (L), föreslår följande beslut:  
 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna arbetsutskottets sammanträdestider i 
enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Enligt det kommungemensamma reglementet är det varje utskott som 
bestämmer sin sammanträdesplan. Arbetsutskottet föreslår att tidsplanen för 
2022 gällande socialnämnd och socialutskott fastställs i socialnämnd och 
socialutskott enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar om arbetsutskottet beslutar enligt hans 
förslag och finner att så sker. 
 

Förslaget antas. 

____________ 
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§ 49 Dnr. 2021-14 

Muntlig information om oktoberrapport 2021 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna informerar och svarar på frågor om det 
pågående arbetet med oktoberrapporten 2021.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 50 Dnr. 2021-197 

Dialog om nämndplan 2022 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna informerar och svarar på frågor om det 
pågående arbetet med nämndplan och internkontrollplan 2022 för 
socialnämnden. En dialog förs kring utformningen av nämndplanen och 
internkontrollplanen. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 51   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut.  
 

 
 

 


