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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Marks 

kommuns anslagstavla, hemsida: www.mark.se 

Instans 

Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 

2022-08-29, §§ 27-36 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-08-29 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-09-20 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Evelina Lövnord 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 27 

Yttrande gällande detaljplan för Folkskolan 15 i Marks kommun § 28 

Yttrande över beslut från IVO gällande tillsyn av bostäder med 

särskild service för vuxna 

§ 29 

Revidering av riktlinjer för handläggning och dokumentation av 

barn- och ungdomsärenden 

§ 30 

Skolskjuts för elever på korttidsboende § 31 

Skolskjuts för elever med särskilda behov § 32 

Yttrande avseende revisionens granskning av debiteringsrutiner § 33 

Utredning om höjd habiliteringsersättning  § 34 

Information om delårsrapport 2022 § 35 

Information om ordförandebeslut § 36 
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§ 27   

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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§ 28 Dnr. 2022-135 

Yttrande gällande detaljplan för Folkskolan 15 i Marks 

kommun  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder detta till 
plan- och byggnadsnämnden 
 
Socialnämnden förutsätter att Kommunala Funktionshinderrådet samt 
Kommunala Pensionärsrådet får ärendet om detaljplan för Folkskolan 15 på 
remiss. 

Ärendet 

Förslag till detaljplan för del av fastighet Folkskolan 15 med flera, har 

upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har, 

den 17 juni 2022, beslutat genomföra samråd för att samla in synpunkter. 

Syftet med detaljplanen är att uppdatera befintlig plan för A -Allmänt ändamål 

till modernt sätt att reglera för de kommunala anläggningarna samt att ge 

byggrätt för en ny del av tätorten som rymmer bostäder och service. Den nya 

tätortsdelen fokuserar på bostäder men inrymmer även ett område för 

kommunal service i form av förskola. Nämnden har möjlighet att lämna 

synpunkter till Plan- och byggnadsnämnden senast den 18 september 2022. 

Genom att utöka antalet bostäder i centrala Kinna stärks kundunderlaget för 

handel i centrum. Närheten till kollektivtrafik och service ger möjlighet att 

leva med ett förhållandevis lågt bilinnehav i enlighet med tankarna bakom 

kommunens parkeringsnorm. De delar av planen som innehåller bostäder är 

ett förverkligande av en markanvisningstävling. Genomförandetiden är 10 år 

från att detaljplanen vinner laga kraft. Gator och grönområden planeras som 

allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap. Kvartersmark föreslås 

för tillkommande bostäder och för de kommunala inslagen av service. En 

nybyggd skola för 630 elever i årskurs 7 - 9 i väster bekräftas i planen. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 1 augusti 2022, 
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.  

Ledamöters förslag till beslut: 
Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår följande tilläggsyrkande till yttrandet: 

Socialnämnden förutsätter att Kommunala Funktionshinderrådet samt 

Kommunala Pensionärsrådet får ärendet om detaljplan för Folkskolan 15 på 

remiss. 

 

Beslutsgång 

Johan Lepp (L) frågar om arbetsutskottet antar upprättat förslag till yttrande 
och översänder detta till plan- och byggnadsnämnden, och finner att så sker. 
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forts. § 28 
 
Johan Lepp (L) frågar sedan om Ann Iberius-Orrviks (M) tilläggsyrkande till 
yttrandet antas, och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till: 

Plan- och byggnadsnämnden 
per e-post: sue@mark.se, dnr. PLAN 2022-863 

____________ 
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§ 29 Dnr. 2021-217 

Yttrande över beslut från IVO gällande tillsyn av bostäder 

med särskild service för vuxna  

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) har, vid tillsyn av tre bostäder med 

särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, Malmsäter l, 2 och 3 i Marks kommun, 

konstaterat följande brister:  

- det finns brister i personalens kompetens 

- det finns brister i de boendes omvårdnad 

- rörelselarm används utan den enskildes samtycke 

 

IVO begär med stöd av 26 c§ lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, att nämnden redovisar sin inställning till de brister som 

IVO konstaterat. 

 

Redovisningen ska även innehålla de eventuella åtgärder som nämnden har 

vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med bristerna. 

Redovisningen ska innehålla uppgift om när åtgärden genomfördes eller 

kommer att genomföras. Nämnden har fått anstånd och redovisningen ska ha 

kommit in till IVO senast den 29 augusti 2022.  

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 17 augusti 2022, 
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 

Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden 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 

____________
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§ 30 Dnr. 2022-39 

Revidering av riktlinjer för handläggning och 

dokumentation av barn- och ungdomsärenden 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  

Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna, med tillägget under rubriken 

Fältsekreterare på sidan 5; Fältsekreterares arbete utgår från social-

tjänstlagen och sker genom bred offentlig samverkan i förebyggande och 

uppsökande syfte. Fältsekreterare ska befinna sig dag- och kvällstid i miljöer 

där unga människor vistas, möts och blir sedda på samhälls-, grupp- och 

individnivå. 

Ärendet 

Enligt kommunstyrelsens riktlinjer för styrdokument ska nämndernas riktlinjer 

ses över och de ska revideras en gång vart fjärde år eller tidigare om behov 

finns. Nämnden antog nuvarande riktlinjer den 18 mars 2019 (§ 30) och 

förvaltningen har gått igenom den utifrån nya lagkrav, förtydligande och 

redaktionella ändringar. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 25 augusti 2022, 

där det föreslås att socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för 

handläggning och dokumentation av barn och ungdomsärenden, 

Familjeenheten Marks kommun. 

Dagens sammanträde 

Enhetscheferna Kristina Chodor och Malin Lindelöf föredrar ärendet och svarar 

på frågor.  

Ledamöters förslag till beslut: 
Johan Lepp (L) föreslår följande i förslaget till nya riktlinjer, under rubriken 

Fältsekreterare på sidan 5; Fältsekreterares arbete utgår från social-

tjänstlagen och sker genom bred offentlig samverkan i förebyggande och 

uppsökande syfte. Fältsekreterare ska befinna sig dag- och kvällstid i miljöer 

där unga människor vistas, möts och blir sedda på samhälls-, grupp- och 

individnivå.  
 

Beslutsgång 
Johan Lepp (L) frågar sedan om arbetsutskottet föreslår socialnämnden att 
anta de reviderade riktlinjerna med tillägget under rubriken Fältsekreterare på 
sidan 5; Fältsekreterares arbete utgår från socialtjänstlagen och sker genom 
bred offentlig samverkan i förebyggande och uppsökande syfte. 
Fältsekreterare ska befinna sig dag- och kvällstid i miljöer där unga 
människor vistas, möts och blir sedda på samhälls-, grupp- och individnivå, 
och finner att så sker. 
 
____________ 
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§ 31 Dnr. 2022-138 

Skolskjuts för elever på korttidsboende 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  

Socialnämnden hemställer till barn- och utbildningsnämnden att i fråga om 

rätt till skolskjuts likställa korttidsvistelse enligt 9 § 6 punkt LSS (lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade) med elevens hem, samt att kopia på 

hemställan även skickas till Kommunstyrelsen för kännedom. 

Ärendet 

Idag finns det ingen fungerande skolskjuts mellan korttidsboende och skola 

för de barn och unga som i Marks kommun är beviljade korttidsvistelse enligt 

9 § 6 punkt LSS. Detta resulterar bland annat i ojämlika levnadsvillkor för 

barn och unga. Socialförvaltningen ser ett behov av att få till en 

välfungerande skolskjuts för berörda och anser därför att socialnämnden bör 

föreslå barn- och utbildningsnämnden att i Marks kommun likställa 

korttidsvistelse med hemmet. 

Syftet med korttidsvistelse enligt 9 § 6 punkt LSS är att person med 

funktionsnedsättning ska erbjudas miljöombyte och rekreation samt att 

anhöriga kan beredas avlösning. I maj månad 2022 har 48 barn och unga 

beslut om denna insats. Det totala antalet dygn på korttidsvistelse har 

fördubblats sedan år 2020. En stor del av dygnen verkställs under vardagar 

och det är under dessa dagar som problem uppstår, eftersom Marks kommun 

inte likställer korttidsboende med hemmet, vilket gör att det inte anordnas 

någon strukturerad skolskjuts mellan korttidsboendet och skolan.   

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 22 augusti 2022, där det 

föreslås att socialnämnden hemställer till barn- och utbildningsnämnden att i 

fråga om rätt till skolskjuts likställa korttidsvistelse enligt 9 § 6 punkt LSS (lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade) med elevens hem.   

Dagens sammanträde 

Utredare Magnus Svensson föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Ledamöters förslag till beslut: 
Johan Lepp (L), med instämmande från Ann Iberius-Orrvik (M), föreslår att 
kopia på hemställan även skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar om arbetsutskottet föreslår socialnämnden 

att hemställa till barn- och utbildningsnämnden att i fråga om rätt till 

skolskjuts likställa korttidsvistelse enligt 9 § 6 punkt LSS (lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) med elevens hem, samt att kopia på 

hemställan även skickas till Kommunstyrelsen för kännedom, och finner att så 

sker. 

____________ 
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§ 32 Dnr. 2022-100 

Skolskjuts för elever med särskilda behov 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  

Socialnämnden hemställer till barn- och utbildningsnämnden att tillgodose 

behov av skolskjuts för elever med särskilda behov i gymnasiesärskolan och 

gymnasieskolan, samt att kopia på hemställan även skickas till Kommun-

styrelsen för kännedom. 

Ärendet 

Idag tillgodoser socialförvaltningen behovet av särskilt anordnade skolskjutsar 

för elever med särskilda behov i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan, trots 

att förvaltningen inte är ålagd att göra detta. Socialförvaltningen bedömer att 

barn- och utbildningsnämnden såsom ansvarig för skolskjutsar ska ta 

ställning även till särskilt anordnad skolskjuts för elever med särskilda behov i 

gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 23 augusti 2022, 

där det föreslås att socialnämnden hemställer till barn- och utbildnings-

nämnden att tillgodose behov av skolskjuts för elever med särskilda behov i 

gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. 

Dagens sammanträde 

Utredare Magnus Svensson föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Ledamöters förslag till beslut: 
Johan Lepp (L), föreslår, med instämmande från Ann Iberius-Orrvik (M), att 
kopia på hemställan även skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Ann Iberius-Orrvik (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar om arbetsutskottet föreslår socialnämnden 

att hemställa till barn- och utbildningsnämnden att tillgodose behov av 

skolskjuts för elever med särskilda behov i gymnasiesärskolan och 

gymnasieskolan, samt att kopia på hemställan även skickas till Kommun-

styrelsen för kännedom, och finner att så sker. 

____________ 
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§ 33 Dnr. 2020-97 

Yttrande avseende revisionens granskning av 

debiteringsrutiner 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  

Socialnämnden antar förvaltningens yttrande gällande uppföljning av 

genomförda granskningar 2016–2018 som avser debiteringsrutiner och 

översänder det till kommunens valda revisorer. 

Ärendet 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun 

genomfört en uppföljning av tre granskningar som gjordes under perioden 

2016 - 2018. De uppföljande granskningarna syftar till att bedöma om 

tillräckliga åtgärder vidtagits utifrån identifierade brister och lämnade 

rekommendationer. Granskningarna som följts upp är:  

• Granskning av kommunens arbetsmiljö.  

• Granskning debiteringsrutiner inom socialnämnden och 

äldreomsorgsnämnden. 

• Kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16–19 år samt 

DUA-överenskommelsen 

De valda kommunrevisorerna önskar ta del av de åtgärder som 

socialnämnden och äldreomsorgsnämnden vidtagit eller avser att vidta 

gällande debiteringsrutiner. Övriga granskningar utförda av PwC har bedömts 

godkända eller avser andra nämnder. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 23 augusti 2022, 

där det föreslås att socialnämnden antar förvaltningens yttrande gällande 

uppföljning av genomförda granskningar 2016–2018 som avser debiterings-

rutiner och översänder det till kommunens valda revisorer. 

Dagens sammanträde 

Utredningsledare Aldin Avdic föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 

Socialnämnden antar förvaltningens yttrande gällande uppföljning av 

genomförda granskningar 2016–2018 som avser debiteringsrutiner och 

översänder det till kommunens valda revisorer. 

Förslaget antas. 

____________ 
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§ 34   Dnr. 2022-109 

Utredning om höjd habiliteringsersättning  

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  

Socialnämnden antecknar information om höjd habiliteringsersättning och 

bedömer förvaltningschefens uppdrag som avklarat. 

Ärendet 

På Socialnämnden den 2022-06-20 tilldelades förvaltningschefen i uppdrag att 

utreda konsekvenserna av en höjning gällande habiliteringsersättning om 

11,3% samt 95 kr per dag. Marks kommun erbjuder idag en habiliterings-

ersättning motsvarande 80 kr per dag. Detta innebär en helårskostnad om ca 

1,6 mnkr.  En höjning motsvarande 11,3% innebär en ökning om 10 kr per 

dag. Detta medför en ökad kostnad om ca 0,2 mnkr. En ökning om 0,2 mnkr 

innebär en årskostnad om ca 1,8 mnkr. Vid en ökning motsvarande 15 kr per 

dag (95 kr/dag) skulle årskostnaden vara ca 1,9 mnkr. En ökning 

motsvarande 0,3 mnkr. I procent innebär ökningen 19%.   

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 22 augusti 2022, 

där det föreslås att socialnämnden antecknar information om höjd 

habiliteringsersättning och bedömer förvaltningschefens uppdrag som 

avklarat. 

Dagens sammanträde 

Utredningsledare Aldin Avdic föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 

Socialnämnden antecknar information om höjd habiliteringsersättning och 

bedömer förvaltningschefens uppdrag som avklarat. 

Förslaget antas. 

____________ 
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§ 35 Dnr. 2022-40 

Information om delårsrapport 2022 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Utredningsledare Aldin Avdic informerar och svarar på frågor om det 
pågående arbetet med delårsrapporten för socialnämnden 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 36   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut.  

 

 

 


