
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(33) 
 Socialnämnden 
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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid
 

Klockan 08.30 – 12.05 
Paus  Klockan 08.45 – 09.00, 09.50 – 10.00 
Plats Viskan och Strömsalen, Kinnaström, Kinna samt digitalt via Netpublicator 
  
Beslutande L Johan Lepp, ordförande 
 M Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande 
 S Tommy Karlsryd, §§ 18-39 
 S Helen Eriksson, tjänstgör för Inger-Britha Freding Sölvebring (S),  

§§ 18-39 
 S Rainer Lohager 
 C Boine Johnsson, tjänstgör för Anette Nilsson (C) 
 C Anna-Lena Gunnarson, §§ 18-39 
 M Carl Ljungström, tjänstgör för Jörgen Hagman-Lindén (M), §§ 18-24 
 M Jörgen Hagman-Lindén, §§ 25-39 
 KD Agneta Bergeld, tjänstgör för Nicolette Nadj (KD) 
 S Thord Harrysson, tjänstgör för Lars Bertil Rystrand (SD), §§ 18-39 
 SD Sara Lindwall 
   
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
 L Stina Isaksson, ej närvarande §§ 40-41 
 V  Cecilia Wiklund, ej närvarande §§ 40-41 
 M Carl Ljungström, ej §§ 25-39, ej närvarande §§ 40-41 
   
 Tjänstepersoner 
 Janny Åhman Nämndsekreterare   
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Sara Klaesson Registrator §§ 18-39 
 Calle Larsson Verksamhetschef §§ 18-39 
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 18-39 
 Hans Borg Administrativ chef §§ 18-39 
 Johan Bank Skoglund Utredare §§ 23-24 
 Jenni Gustafsson Verksamhetsutvecklare § 25 
 Esther Axelsdóttir-Clausen Ekonom §§ 29-30 
 Lena Brönnert Revisor, PwC  § 31 
 Eva-Karin Torhem Arnell  Ordförande, Kommunfullmäktige  § 31 
 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare § 32-35 
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Utses att justera
 

Ann Iberius-Orrvik (M) 
  
Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 29 mars 2021 klockan 12.30 
  
Underskrifter Sekreterare  § 18-41  
  Janny Åhman   
     
 Ordförande    
  Johan Lepp (L) 

 
  

 Justerande     
 Ann Iberius-Orrvik (M) 

 
 
 
 
 
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på  

Marks kommuns hemsida: www.mark.se 
 

Instans Socialnämnden § 18-41 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2021-03-29 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2021-04-20 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Socialförvaltningen 

 
Underskrift   
  Janny Åhman 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan  § 18 
  
Anmälan och prövning om jäv § 19 
  
Information om entledigande och fyllnadsval av ersättare  § 20 
  
Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens arbetsutskott § 21 
  
Återrapportering av granskade delegationsbeslut och val av nya 
granskare  
 

§ 22 
 
 

Utnämnande av dataskyddsombud från 2021 
 

§ 23 

Ändring av delegationsordning  § 24 
 

Information om Medborgartjänster § 25 
  
Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin  

§ 26 

  
Svar på remiss gällande framtagande av ny regional avfallsplan § 27 
  
Svar på remiss gällande handlingsplan för psykisk hälsa i Västra  
Götaland 2018-2022 
 

§ 28 

Information om budgetplan 2022 
 

§ 29 

Verksamhetsuppföljning gällande ekonomi och följetal per februari 
2021  
 

§ 30 

Information om revisionsrapport - Granskning av samverkan kring 
barns och ungas psykiska hälsa 
 

§ 31 

Förflyttning av korttidsvistelse för funktionshinder från Björkeberga  
till Habyskolan 
 

§ 32 

Information från förvaltningen 
 

§ 33 

Svar på remiss gällande motion om samarbete med jägarkåren  
i syfte att servera mer lokalt viltkött i verksamheterna 
 

§ 34 

Redovisning av domar och beslut   
 

§ 35 

Redovisning av inkomna skrivelser och synpunkter 
 

§ 36 

Redovisning av anmälda delegationsbeslut  
 

§ 37 

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 38 
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Information om ordförandebeslut § 39 
  
Nedläggning av faderskapsutredning § 40 
  
Umgängesbegränsning  § 41 
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§ 18   

Förändring av ärendelistan 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Ärendet Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens arbetsutskott, tillförs  
ärendelistan. 
 

Ärendet  
Ärendelistan med tillhörande beslutsunderlag skickades ut till socialnämndens 
ledamöter och ersättare den 22 mars 2021.  

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) anmäler följande ändringar av ärendelistan:  
 
Ärendet Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens arbetsutskott, tillförs  
ärendelistan. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om ändringen av  
ärendelistan kan antas, och finner att så sker. 
 
________________ 
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§ 19   

Anmälan och prövning om jäv 
 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.   

 
________________ 
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§ 20  Dnr. 2019-1 006 

Information om entledigande och fyllnadsval av ersättare 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Ärendet 
Ylva Höglund (M) har i skrivelse till kommunfullmäktige den 9 december  
2020 avsagt sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden och dess  
arbetsutskott.  

 
Enligt 4 kap. 6 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 25 februari och 4 mars 
2021, § 22, att entlediga Ylva Höglund (M) från uppdraget som ersättare i  
socialnämnden. Till ny ersättare utses Carl Ljungström (M). Fyllnadsval av  
ersättare behöver nu ske i socialnämndens arbetsutskott.  

Ärendets behandling  
Kommunfullmäktige bordlade val av ny ersättare den 17 december 2020, § 
223.  
 
Se kommunfullmäktiges beslut den 25 februari och 4 mars 2021, § 22. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) informerar om kommunfullmäktiges beslut och  
hälsar Carl Ljungström (M) välkommen till socialnämnden.  

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

 
________________ 
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§ 21  Dnr. 2019-1 006 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens arbetsutskott  

 
Socialnämndens beslut 
 
Carl Ljungström, väljs till ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 
 

Ärendet 
Av 31 och 33 §§ kommungemensamt reglemente för Marks kommun,  
kommunfullmäktiges beslut den 24 mars 2011, § 29, framgår att social-
nämnden ska, bland nämndens ledamöter, välja ledamöter och ersättare till 
utskott och bland respektive utskotts ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande. Utskottets ledamöter och ersättare väljs för samma tid som de 
invalts i nämnden.  

Ärendets behandling 
Se kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun,  
kommunfullmäktiges beslut den 24 mars 2011, § 29. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår att:   
 
Carl Ljungström, väljs till ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott.   

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om Ann Iberius-Orrviks (M) 
förslag till fyllnadsval av ersättare till socialnämndens arbetsutskott kan  
antas, och finner att så sker. 
 
________________ 
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§ 22  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut och val av nya 
granskare 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid  
socialnämndens sammanträde den 22 februari 2021. 
 
Socialnämnden utser Helen Eriksson (S) och Carl Ljungström (M) till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 

Ärendet 
Anette Nilsson (C) och Agneta Bergeld (KD) har granskat följande beslut  
anmälda vid socialnämndens sammanträde den 14 december 2020: 
 
- Fyra beslut om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.  

 
- Ett beslut om bistånd i form av familjebehandling med utredningsuppdrag  

enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.  

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 17 mars 2021. 

Dagens sammanträde 
Agneta Bergeld (KD) anser att besluten är motiverade och väl dokumente-
rade.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid  
socialnämndens sammanträde den 22 februari 2021. 
 
Socialnämnden utser Helen Eriksson (S) och Carl Ljungström (M) till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslaget antas. 

 
________________ 
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§ 23 Dnr. 2021-43 700 

Utnämnande av dataskyddsombud från 2021 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden utser Gunilla Norström till dataskyddsombud. Gunilla  
Norström ersätter därmed Eva-Lena Julin Rydbo. 
 

Ärendet 
Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska varje personuppgiftsansvarig 
inom kommunen ha ett dataskyddsombud. Socialnämnden har tidigare utsett 
Eva-Lena Julin Rydbo till dataskyddsombud. Det nuvarande dataskydds- 
ombudet har valt att avsluta sin tjänst i Marks Kommun. Beslut behöver nu 
fattas om vem som ska ha uppdraget därefter.  

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2021, § 8, där det enligt 
förvaltningens förslag föreslås att socialnämnden utser Gunilla Norström till 
dataskyddsombud. Gunilla Norström ersätter därmed Eva-Lena Julin Rydbo. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilaga, den 8 mars 2021.  

Dagens sammanträde 
Utredare Johan Bank Skoglund föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden utser Gunilla Norström till dataskyddsombud. Gunilla  
Norström ersätter därmed Eva-Lena Julin Rydbo. 
 
Förslaget antas. 

Beslutet skickas till  
Integritetsskyddsmyndigheten 
Dataskyddsassistenter inom socialförvaltningen 
 
________________ 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 11(33) 
 Socialnämnden 
 2021-03-29 

  
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr. 2020–36 002 

Ändring av delegationsordning  

 
Socialnämndens beslut   
 
1. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att tillskriva kommunstyrel-

sen angående överflyttning av ärenden som härrör till spelförordningen 
och övriga ärenden som är relaterade till spel. Då överflyttning av alkohol- 
och tobaksärenden flyttat är det naturligt att även ärenden gällande spel 
flyttar till samma enhet. 

 
Socialnämnden antar enligt markmajoritetens förslag, med ändringarna att: 
 
• E 16 och E 17, sid 2, motsvarar H 16 och H 17. 
• F 8 - ändras delegaten till socialutskott. 
• G 6 - ska förtydligas att delen därutöver delegeras till socialutskott.  
• I 4 - utan förändring. 
 
 till förändring av delegationsordningen. 

 

Ärendet 
Genom delegationsordningen flyttar nämnden över beslutanderätten i vissa 
frågor till enskilda anställda, förtroendevalda eller utskott. Socialnämndens 
delegationsordning revideras normalt två gånger per år utifrån ny lagstiftning 
och behov. I denna revidering föreslås förändringar för att effektivisera myn-
dighetsutövningen. 

Ärendets behandling 
Berörda verksamheter inom förvaltningen har getts möjlighet att lämna  
förslag till förändringar av delegationsordningen. Dessa förslag har granskats 
och behandlats av förvaltningsledningen.  
 
Arbetsutskottet har den 30 november 2020, § 80, lämnat vidare ärendet till 
socialnämnden utan eget förslag. 
 
Socialnämnden har behandlat ärendet vid två sammanträden. Den 14 decem-
ber 2020, § 119, beslutade socialnämnden att anta förvaltningens förslag till 
förändring av delegationsordningen gällande avsnitt D ”Tillstånd för servering 
och provsmakning" och avsnitt M ”Handläggning av tobak och liknande  
produkter enligt lag om tobak och liknande produkter (2018: 2088)”, att  
avsnitten stryks i sin helhet, då uppgifterna övertas av annan nämnd från och 
med den 1 januari 2021, samt att bordlägga övriga punkter i delegations- 
ordningen till socialnämndens nästkommande sammanträde den 22 februari 
2021. 
 
Den 22 februari 2021, § 9, beslutade socialnämnden att återremittera ärendet 
och ge förvaltningschefen i uppdrag att rapportera hur våra grannkommuner 
har gjort i sina delegationsordningar utifrån från de föreslagna ändringspunk-
terna. 
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forts. § 24 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2021, § 7, där det  
föreslås att socialnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att tillskriva  
kommunstyrelsen angående överflyttning av ärenden som härrör till spel- 
förordningen och övriga ärenden som är relaterade till spel. Då överflyttning  
av alkohol- och tobaksärenden flyttat är det naturligt att även ärenden  
gällande spel flyttar till samma enhet. Arbetsutskottet beslutar att lämna 
ärendet för ställningstagande till socialnämnden.  
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor, den 5 mars 2021, 
där det föreslås att socialnämnden antar förslag till förändring av delegations-
ordningen.  

Dagens sammanträde 
Utredare Johan Bank Skoglund föredrar ärendet och svarar å frågor.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att tillskriva kommunstyrelsen 
angående överflyttning av ärenden som härrör till spelförordningen och övriga 
ärenden som är relaterade till spel. Då överflyttning av alkohol- och tobaks-
ärenden flyttat är det naturligt att även ärenden gällande spel flyttar till 
samma enhet. 
 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  

Socialnämnden antar enligt markmajoritetens förslag, med ändringarna att: 

• E 16 och E 17, sid 2, motsvarar H 16 och H 17. 
• F 8 - ändras delegaten till socialutskott. 
• G 6 - ska förtydligas att delen därutöver delegeras till socialutskott.  
• I 4 - utan förändring. 

till förändring av delegationsordningen. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden kan besluta enligt båda 
förslagen, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 25 Dnr. 2018–53 754  

Information om Medborgartjänster 

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Verksamhetsutvecklare Jenni Gustafsson informerar och svarar på frågor  
om Marks kommuns nya elektroniska tjänster – Medborgartjänster.  
Medborgartjänsterna ska underlätta för personer som ansöker om ekonomiskt  
bistånd från socialförvaltningen.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan  
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 26 Dnr. 2020-55 700 

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin samt övrig information från förvaltningen 

 
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. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 26 mars 2021.  

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
 
________________ 
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§ 27 Dnr. 2021-15 700 

Svar på remiss gällande framtagande av ny regional avfallsplan 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt eget 
och översänder det till kommunstyrelsen.  
 

Ärendet 
Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark,  
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda har i samverkan tagit fram  
En gemensam regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för  
perioden 2021 - 2030. Den regionala avfallsplanen är ute på remiss under 
första halvåret 2021. Avfallsplanen berör många olika delar av kommunens 
verksamhet och dessa olika delar av kommunen bör ta del av remissförslaget. 
Boråsregionen önskar ett samlat svar från varje kommun på remissen senast 
den 14 maj 2021.  
 
I framtagandet av ett samlat svar från Marks kommun efterfrågar kommun-
ledningskontoret nämndernas synpunkter på förslaget till regional avfallsplan. 
Kommunstyrelsen, beslutar om besvarandet av remissen den 6 maj 2021, och 
synpunkter från nämnderna behöver inkomma senast den 25 mars 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 15 mars 2021, § 10, där det före-
slås att socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder 
detta till kommunstyrelsen. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor, den 26 februari 
2021.  

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

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 

 
________________ 
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§ 28 Dnr. 2021-40 700 

Svar på remiss gällande handlingsplan för psykisk hälsa i Västra  
Götaland 2018-2022 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt eget 
och översänder det till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Inom ramen för regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners överens-
kommelse ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”, finns det en 
regional handlingsplan för psykisk hälsa som är gemensam för Västra  
Götalandsregionen, de 49 kommunerna via kommunalförbunden och Västkom 
samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. Handlingsplanen  
gäller för åren 2018-2020. Nu är planen förlängd med små justeringar och 
gäller till år 2022. I Marks kommun är det kommunstyrelsen som tar beslut 
om att anta den förlängda handlingsplanen. Kommunstyrelsens beslut ska 
meddelas till Boråsregionen den 14 maj 2021, och synpunkter från nämnden 
behöver inkomma senast den 21 april 2021.  

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2021, § 11, där det  
föreslås att socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som 
sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor, den 1 mars 2021, 
där det föreslås att yttrandet, daterat 1 mars 2021, översänds som social-
nämndens svar till kommunstyrelsen. 

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

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 

 
________________ 
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§ 29  Dnr. 2020-38 041 

Information om budgetplan 2022 

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari, verksamhetscheferna Elisabeth Kroon och 
Calle Larsson samt ekonom Esther Axelsdóttir-Clausen föredrar ärendet.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan  
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 30 Dnr. 2021-14 042 

Verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och nyckeltal per februari 
2021 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner socialförvaltningens verksamhetsuppföljning  
utifrån ekonomi och nyckeltal per februari 2021. 
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta att arbeta för en verksamhet i 
ekonomisk balans. 
 

Ärendet 
Utöver de fyra uppföljningsrapporter som nämnden skickar till kommun- 
styrelsen varje år, gör socialförvaltningen en verksamhetsuppföljning utifrån  
ekonomi och nyckeltal till nämnden fem gånger per år: per februari, mars, 
maj, september och november. Syftet är att nämnden ska ha underlag och 
vetskap om vad som sker i verksamheten kontinuerligt under året. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor den 26 februari 2021, 
där det föreslås att socialnämnden godkänner socialförvaltningens verksam-
hetsuppföljning utifrån ekonomi och nyckeltal per februari 2021.  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari, verksamhetscheferna Elisabeth Kroon och 
Calle Larsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Tommy Karlsryd (S) föreslår följande beslut:  
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta att arbeta för en verksamhet i 
ekonomisk balans. 
 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden godkänner socialförvaltningens verksamhetsuppföljning  
utifrån ekonomi och nyckeltal per februari 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden kan besluta enligt båda 
förslagen, och finner att så sker.  
 

 
________________ 
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§ 31   

Information om revisionsrapport – Granskning av samverkan kring 
barns och ungas psykiska hälsa 

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Lena Brönnert, PwC, informerar och svarar på frågor revisionsrapporten som 
gjorts gällande Granskning av samverkan kring barns och ungas psykiska 
hälsa.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan  
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 32 Dnr. 2021-42 700  

Förflyttning av korttidsvistelse för funktionshinder från  
Björkeberga till Habyskolan  

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att flytta verksamheten för korttidsvistelse från  
Björkeberga till Habyskolan under förutsättning att äldreomsorgsnämnden tar 
över lokalerna på Björkeberga eller att Marks Bostad AB justerar uppsäg-
ningstiden för hyresavtalet, samt att kostnaderna ryms i befintlig hyresnivå. 
 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa att ombygg-
nationen av Habyskolan finns med i investeringsbudgeten. 
 

Ärendet 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att fatta beslut om att flytta på 
verksamheten för korttidsvistelse Björkeberga till Habyskolan som idag står 
tom, under förutsättning att äldreomsorgsnämnden tar över lokalerna på 
Björkeberga. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2021, § 9, där det  
föreslås att socialnämnden beslutar att flytta verksamheten för korttids- 
vistelse från Björkeberga till Habyskolan under förutsättning att Äldre-
omsorgsnämnden tar över lokalerna på Björkeberga eller att Marks Bostad AB 
justerar uppsägningstiden för hyresavtalet.  
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor, den 1 mars 2021.   

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
  
Socialnämnden beslutar att flytta verksamheten för korttidsvistelse från  
Björkeberga till Habyskolan under förutsättning att äldreomsorgsnämnden tar 
över lokalerna på Björkeberga eller att Marks Bostad AB justerar uppsäg-
ningstiden för hyresavtalet, samt att kostnaderna ryms i befintlig hyresnivå. 
 
Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår följande tillägg till beslut: 
 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa att ombygg-
nationen av Habyskolan finns med i investeringsbudgeten. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden beslutar enligt eget  
förslag, med Ann Iberius-Orrviks (M) tilläggsförslag, och finner att så sker.  

 
________________ 
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§ 33  

Information från förvaltningen  

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar om följande:  

 
- Tillfällig avstängning av en dagligverksamhet. Den 26 februari beslutar 

verksamhetschef funktionshinder att den dagliga verksamhet som hållits 
stängd vecka sju och åtta ska öppnas igen från och med den 1 mars 2021. 
 

- Öppning av dagverksamheten. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan  
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 34 Dnr. 2021-11 700 

Svar på remiss gällande motion om samarbete med jägarkåren i syfte 
att servera mer lokalt viltkött i verksamheterna 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt eget 
och översänder det till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Moderaterna har i en motion den 22 oktober 2020 föreslagit kommunfullmäk-
tige i Mark besluta: 
 

- Att Marks kommun etablerar ett samarbete med jägarkåren med syfte 
att servera mer lokalt viltkött i verksamheterna.  
 

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla mer lokalt viltkött. 
 

- Att teknik- och servicenämnden får i uppdrag att planera för att  
servera mer viltkött i verksamheterna. 

 
Motionen har skickats på remiss från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen  
som i sin tur har bett socialnämnden om yttrande senast den 31 maj 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2021, § 12, där det  
föreslås att socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som 
sitt eget och översänder det till kommun- 
styrelsen. 

 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor den 2 februari 
2021.   

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt eget 
och översänder det till kommunstyrelsen. 

 
Ann Iberius-Orrvik (M) yrkar bifall. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden beslutar enligt eget  
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forts. § 34 
 
förslag, och finner att så sker.  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
 
________________ 
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§ 35 Dnr. 2021–22 700 

Redovisning av domar och beslut  

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar redovisningen av domar och beslut, för perioden 
2021-02-05 — 2021-03-15, 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 bilaga till tjänsteutlåtandet och hålls  
tillgängliga i sin helhet vid sammanträdet. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilaga den 18 mars 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av domar 
och beslut kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 36 
 
Redovisning av inkomna skrivelser och synpunkter  

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna skrivelser och  
synpunkter till protokollet. 
 
 
Ärendet 
Vid varje nämndsammanträde rapporteras klagomål och synpunkter i enskilda 
ärenden till nämnden, som inkommit sedan föregående rapport. Nämnden är 
skyldig att, enligt 5 kap. 3 § socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ta emot 
och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från bland 
andra vård- och omsorgstagare och deras närstående.  

Ärendets behandling 
Redovisning av följande inkomna skrivelser och synpunkter: 
 
- Dnr. 2020-184 108 – Klagomål inkommer den 5 november 2020 från  

brukare i kommunen. Klagande menar att handläggare saknar  
livserfarenhet, kunskap och utbildning. Klagande anför också att  
handläggare lär sig yrket genom att ignorera livserfarenhet och provar 
manipulerande metoder.  
 

- Dnr. 2020-199 108 - Klagomål inkommer via mail den 25 november 2020 
till enhetschef rörande att klagande inte har lyckats få kontakt med  
familjerätten.  

 
- Dnr. 2020-203 108 - Klagomål inkommer den 2 december 2020 och  

handlar om att klagande upplevt socialsekreterare på familjeenheten som 
ointresserad och respektlös i samtal. 
 

- Dnr. 2021-12 108 - Den 20 januari 2021 inkommer mail med bifogad  
skrivelse från ordförande i Vision Rikstolk. Skrivelsen bedöms vara skickad 
till Sveriges alla kommuner och regioner. I skrivelsen beskrivs att  
tolkarnas arbetsvillkor behöver corona-anpassas, eftersom de drabbas 
både ekonomiskt och hälsomässigt av pandemin. Det framförs förslag om 
en rad åtgärder för att underlätta tolkarnas arbetssituation såsom att  
tillämpa distanstolkning, erbjuda vaccinering och skyddsutrustning, ändra 
tidsfrist för sen avbokning med mera.  
 

- Dnr. 2021-18 108 - Klagomål inkommer den 26 januari 2021 via  
förvaltningens synpunktstelefon. Klagande meddelar att dennes syster 
som bor på gruppboende har tappat sin plånbok i färdtjänstbil, men att 
ingen personal uppmärksammat detta trots att det gått en dag. Ingenting 
fattades i plånboken.  
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- Dnr. 2021-33 108 - Klagomål inkommit från brukare inom försörjningsstöd 
den 12 februari 2021, den 16 februari 2021, den 17 februari 2021, den 18 
februari 2021, den 19 februari 2021 samt den 15 mars 2021. Klagande 
upprepar delvis samma saker vid de olika tillfällena. Det handlar bland  
annat om att handläggare enligt klagande inte tagit med inlämnade  
handlingar i handläggningen, om bemötande i möten, om att  
överenskomna telefonsamtal mellan klagande och handläggare inte har 
skett och om att klagande inte har fått de utbetalningar hon menar sig ha 
rätt till.  
 

- Dnr. 2021-39 108 - Klagomål inkommer den 22 februari 2021 från en  
förälder som är aktuell på familjeenheten. Klagande anför bland annat att  
socialsekreterare inte har agerat professionellt och gjort flertalet fel såsom 
kort framförhållning vid kallande till möte och utebliven kommunicering av  
utredning.  
 

- Dnr. 2021-55 108 - Klagomål inkommer den 5 mars 2021 via förvaltning-
ens synpunktstelefon. Klagande är förälder till barn som omfattas av LSS. 
Klagomålet handlar om synpunkter på att sonens assistanstimmar har 
dragits in, att handläggarna är fyrkantiga och inte vet hur den hjälp  
fungerar som de hänvisar till.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av  
inkomna skrivelser och synpunkter kan antecknas till protokollet, och finner 
att så sker. 
 
________________ 
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§ 37 

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) 
2021-02-01 – 2021-02-28. 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. 
 
Anställningsbeslut och ledighet längre än sex månader 
2021-02-01 – 2021-02-28. 
 
Socialnämndens socialutskott 
2021-02-25 
2021-03-02 
2021-03-23 
 
Socialnämndens arbetsutskott 
2021-03-15 
 
Attesträtter 
- 
 
Avtal 
Dnr. 2021-66 050 – Placeringsavtal.   
 
Dnr. 2021-67 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-64 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-63 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-62 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-62 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-23 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-61 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-30 050 – Placeringsavtal. 
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Dnr. 2021-36 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-34 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-27 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-47 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-47 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-47 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-46 050 – Placeringsavtal. 

 
Dnr. 2021-59 050 – Avtal gällande personlig assistans. 
 
Dnr. 2019-184 050 – Tilläggsavtal, Tieto Sweden AB. 
 
 
Avskrivningar 
- 
 
Övrigt 
Dnr. 2020-55 700 – Beslut om användning av engångsmunskydd i samtliga 
lokaler 
 
Lex Sarah – anmälningar 
Dnr. 2021-45 710 
 
Dnr. 2021-53 710 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen kan  
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
 
_______________ 
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§ 38 

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

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

Ärendet 
Förteckning över kurser och konferenser samt meddelanden.  

Kurser och konferenser  
Borås stad, Länsstyrelsen och Nationella kompetensteamet 
Nationella kompetensteamets utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck.  
Webbsänds 26-27 maj 2021.  
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med  
funktionsnedsättning. Webbsänds 8 april, 9 juni, 12 oktober samt 16  
december 2021. 
 
Räddningstjänster i Samverkan i Västra Götaland 
Digital informationsträff om stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta.  
Webbsänds 11 maj, 19 maj samt 27 maj 2021.  

Meddelanden 
Kommunfullmäktige 
§ 9/2021 Svar på motion om intraprenad. 
 
§ 22/2021 Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (M). 
 
§ 25/2021 Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (SD). 
 
Kommunstyrelsen 
§ 12/2021 Ledarakademin. 
 
§ 13/2021 Särskild ersättning för seniora medarbetare. 
 
Statistiska centralbyrån 
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2021,  
reviderat utfall mars. 
 
Kommunala funktionshinderrådet 
§ 9/2021 Status kring direktupphandling av daglig verksamhet. 
 
§ 37/2021 Del av psykiatrisk verksamhet flyttar till Borås. 
 
Sammanträdesprotokoll 30 november 2020. 
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Sammanträdesprotokoll 15 februari 2021. 
 
Sammanträdesprotokoll 23 februari 2021. 

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

 
_______________ 
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§ 39   

Information om ordförandebeslut  

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) informerar om följande ordförandebeslut: 

 
- Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av hemtjänst 

Den 24 februari 2021 
 

- Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av  
trygghetslarm  
Den 24 februari 2021 
 

- Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestäm-
melser om vård av unga  
Den 25 februari 2021 
 

- Beslut om att hos tingsrätten ansöka om vårdnadsöverflytt enligt 6 kap.  
8 § föräldrabalken 
Den 1 mars 2021 
 

- Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket första punkten 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
Den 11 mars 2021 
 

- Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket första punkten 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
Den 11 mars 2021 
 

- Beslut om att hos tingsrätten ansöka om vårdnadsöverflytt enligt 6 kap.  
8 § föräldrabalken 
Den 23 mars 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan  
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
_______________ 
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§ 40 

Nedläggning av faderskapsutredning  
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
 
_______________ 
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§ 41 

Umgängesbegränsning  
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
 
_______________ 
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