
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(29) 
 Socialnämnden 
 2021-05-10 
  
 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid
 

Klockan 08.30 – 11.45 

Paus  Klockan 09.45 – 09.55 

Plats Öringen, Kinnaström, Kinna samt digitalt via Netpublicator 

  
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 Anna-Lena Gunnarson, §§ 42-53 

 C Boine Johnsson, tjänstgör för Anna-Lena Gunnarson (C), §§ 54-59 

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

 SD Sara Lindwall 

 M Maria Höök, tjänstgör för Jelina Thomasdotter (SD), §§ 44-59 

 KD Agneta Bergeld  
   
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

 S Helen Eriksson  

 S Thord Harrysson 

 C Boine Johnsson, ej §§ 42-53 

 L Stina Isaksson 

 V  Cecilia Wiklund, ej närvarande §§ 53-59  

 - William Solum-Faeste, invald på mandat av SD, ej närvarande §§ 42-44 

 M Maria Höök, ej närvarande §§ 42-43 

 S Maria Holmberg 

   

 Tjänstepersoner 

 Sara Alteryd Nämndsekreterare   

 Sara Klaesson Registrator  

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Calle Larsson Verksamhetschef  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Janny Åhman Utredare  §§ 42-46 

 Cecilia Alsgren  1:e socialsekreterare,  
försörjningsstödsenheten  

§ 47 

 Jenni Gustafsson Verksamhetsutvecklare § 47 

 Kristina Chodor Enhetschef, familjeenheten § 48 

 Magnus Svensson Utredare  § 50 

 Maria Olsson Planeringsledare § 51 
 Esther Axelsdóttir-Clausen Ekonom § 52 

 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare §§ 52-53 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera
 

Ann Iberius-Orrvik (M) 

  
Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 10 maj 2021 klockan 12.30 

  

Underskrifter Sekreterare  § 44, 52  

  Sara Alteryd   

     

 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 § 44, 52 
 
Sammanträdesdatum 2021-05-10 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

 
2021-05-10

 

 
 

Datum för anslags  
nedtagande 2021-06-01 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift   
  Sara Alteryd 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera
 

Ann Iberius-Orrvik (M) 

  
Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 17 maj 2021 klockan 09.50 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 42-43, 45-51, 53-59  

  Sara Alteryd   

     

 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 §§ 42-43, 45-51, 53-59 
 
Sammanträdesdatum 2021-05-10 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

 
2021-05-17

 

 
 

Datum för anslags  
nedtagande 2021-06-08 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift   
  Sara Alteryd 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
  
Anmälan och prövning om jäv § 42 
  
Information om entledigande och fyllnadsval av ledamöter och  
ersättare  

§ 43 

  
Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens socialutskott § 44 
  
Återrapportering av granskade delegationsbeslut och val av nya 
granskare  
 

§ 45 
 
 

Information från förvaltningen 
 

§ 46 

Information om projektet - Bryt långvarigt biståndsmottagande § 47 
  
Information om utvecklingsarbete och fokusområden inom  
individ- och familjeomsorgen  

§ 48 

  
Information om socialförvaltningens strategier och beslut  
avseende Covid-19 pandemin  

§ 49 

  
Svar gällande revisionens granskning av samverkan kring barn  
och ungas psykiska hälsa 

§ 50 

  
Riktlinjer för Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 

§ 51 

Aprilrapport 2021 
 

§ 52 

Arbetsformer för budgetunderlag 2022–2025  
 

§ 53 

Redovisning av domar och beslut   
 

§ 54 

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter 
 

§ 55 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut  
 

§ 56 

Redovisning av anmälda delegationsbeslut  
 

§ 57 

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 58 
  
Information om ordförandebeslut § 59 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 42   

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 på sammanträdet. 
 
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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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 43  Dnr. 2019-1 

Information om entledigande och fyllnadsval av ledamöter och  
ersättare 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Ärendet 
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.  
 
Anne-Li Glansin (SD) har i skrivelse till kommunfullmäktige den 22 februari 
2020 avsagt sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Kommunfullmäktige 
beslutade vid sammanträdet den 25 februari 2021 och den 4 mars 2021, § 
25, att entlediga Anne-Li Glansin (SD). Val av ersättare bordlades. Den 25 
mars 2021, § 49, beslutade kommunfullmäktige att utse William Solum-
Faeste (SD) till ny ersättare.  
 
Lars-Bertil Rystrand (SD) har i skrivelse till kommunfullmäktige den 9 mars 
2021 avsagt sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. Kommunfullmäktige 
beslutade vid sammanträdet den 25 mars 2021, § 51, att entlediga Lars-Bertil 
Rystrand (SD). Till ny ledamot utsågs Jelina Thomasdotter (SD).  
 
Charlotta Bornefalk (M) har i skrivelse till kommunfullmäktige den 7 mars 
2021 avsagt sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Kommunfullmäktige 
beslutade vid sammanträdet den 25 mars 2021, § 52, att entlediga Charlotta 
Bornefalk (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Till ny ersättare 
utsågs Maria Höök (M). Fyllnadsval av ersättare behöver nu ske i socialnämn-
dens socialutskott. 
 
Nicolette Nadj (KD) har i skrivelse till kommunfullmäktige den 11 mars 2021  
avsagt sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. Kommunfullmäktige  
beslutade vid sammanträdet den 25 mars 2021, § 59, att entlediga Nicolette 
Nadj (KD) från uppdraget som ledamot. Till ny ledamot utsågs Agneta Bergeld 
(KD) och Nicolette Nadj (KD) utsågs till ersättare.   
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 22 april 2021, § 84, att 
utse Maria Holmberg (S) till ersättare i socialnämnden. Detta då tidigare  
ersättare Tryggve Larsson (S) har avlidit.  

Ärendets behandling  

Se kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 2021 och den 4 mars 2021, § 
25, samt den 25 mars 2021, § 49, § 51, § 52 och § 59. Se även kommun- 
fullmäktiges beslut den 22 april 2021, § 84.  

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 7(29) 
 Socialnämnden 
 2021-05-10 
  
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 43 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) informerar om kommunfullmäktiges beslut och  
hälsar William Solum-Faeste (-), Jelina Thomasdotter (SD), Maria Höök (M)  
och Maria Holmberg (S) välkomna till socialnämnden.  

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

 
________________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 44  Dnr. 2019-1  

Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens socialutskott  

 
Socialnämndens beslut 
 
Maria Höök (M), väljs till ny ersättare i socialnämndens socialutskott. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Johan Lepp (L)   Ann Iberius-Orrvik (M) 
 

Ärendet 
Av 31 och 33 §§ kommungemensamt reglemente för Marks kommun,  
kommunfullmäktiges beslut den 24 mars 2011, § 29, framgår att social-
nämnden ska bland nämndens förtroendevalda 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 Maria Höök (M) väljs till ny ersättare i  
socialnämndens socialutskott.   

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

Beslutet skickas till 
Maria Höök  
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 
 
________________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 45  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut och val av nya 
granskare 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid  
socialnämndens sammanträde den 29 mars 2021. 
 
Socialnämnden utser Anna-Lena Gunnarson (C) och Maria Höök (M) till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 

Ärendet 
Helen Eriksson (S) och Carl Ljungström (M) har granskat följande beslut  
anmälda vid socialnämndens sammanträde den 29 mars 2020: 
 
- Fyra beslut om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.  

 
- Ett beslut om att inte inleda utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen.  

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 4 maj 2021.  

Dagens sammanträde 
Helen Eriksson (S) och Carl Ljungström (M) anser 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 29 mars 2021. 
 
Socialnämnden utser Anna-Lena Gunnarson (C) och Maria Höök (M) till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslaget antas. 

 
________________ 
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§ 46  

Information från förvaltningen 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar om följande:  

 
- Brukare som är beviljade korttidsvistelse enligt lagen med stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS), har uppmanats att stanna hemma om 
de har varit exponerade för Covid-19. Verksamheten är dock inte stängd.  
   

- Under 2020 och fram till den 1 maj 2021 har alla fått sin habiliterings- 
ersättning oavsett om de har varit på daglig verksamhet eller inte. Från 
och med den 1 maj 2021 kommer de inte att få någon ersättning om de 
inte är på sin dagliga verksamhet.  

 
- Butiken inom daglig verksamhet Tur och retur har öppnat igen och de tar 

emot några besökare åt gången.  
 

- Nytt gruppboende inom funktionshinders verksamheter planeras att  
byggas vid Bua gärde i närheten av Skene skog.  

 
Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om följande:  

 
- Ett pågående individärende inom funktionshinders verksamheter, där  

Försäkringskassan har krävt Marks kommun på cirka 17 miljoner kronor i 
vite. Marks kommun har betalat vitesbeloppet samt överklagat beslutet 
om vite.  

 
Verksamhetschef Calle Larsson informerar om följande:  
 
- Individ- och familjeomsorgens verksamheter har påverkats av situationen 

med Covid-19. Ett omställningsarbete sker löpande för att hitta lösningar 
på hur förvaltningen på ett säkert sätt ska kunna möta brukare under  
rådande pandemi. Behovet av köpta platser har ökat under 2021, även 
priset per plats har gått upp.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan  
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 47 Dnr. 2018–53  

Information om projektet - Bryt långvarigt biståndsmottagande 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Verksamhetsutvecklare Jenni Gustafsson 1:e socialsekreterare Cecilia Alsgren 
och informerar om projektet Bryt långvarigt biståndsmottagande samt svarar 
på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan  
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 48  

Information om utvecklingsarbete och fokusområden inom  
individ- och familjeomsorgen 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Kristina Chodor informerar om utvecklingsarbetet och fokus- 
områden inom individ- och familjeomsorgen samt svarar på frågor.  

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

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 enligt följande:  
 
- Förtydligande i vad som gäller vid återkomst från utomlandsresor. 

 
- Följsamhet till rutiner och användning av skyddsutrustning. 

 
- Det pågående arbetet med vaccination av brukare och personal. 

 
- Det pågående arbetet med att identifiera risker på ett års sikt och möjliga 

pandemirelaterade orsaker kopplade till dessa, inom individ- och familje-
omsorgens verksamheter. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 5 maj 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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§ 50 Dnr. 2020–183 

Svar gällande revisionens granskning av samverkan kring barn och 
ungas psykiska hälsa 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande som sitt eget och 
översänder det som svar till kommunens valda revisorer.  
 

Ärendet 
Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att granska om ändamålsenlig 
samverkan sker mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
gällande insatser för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga.  
Socialnämnden har tagit del av revisionsrapporten. Socialnämnden har  
möjlighet att lämna kommentarer kring revisionens iakttagelser, senast under 
slutet av maj månad 2021. 

Ärendets behandling 
Se arbetsutskottets behandling av ärendet den 26 april 2021, § 19, där det 
föreslås att socialnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande som sitt 
eget och översänder det som svar till kommunens valda revisorer.  
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 9 april 2021.   

Dagens sammanträde 
Utredare Magnus Svensson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande som sitt eget och  
översänder det som svar till kommunens valda revisorer.  
 
Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunens valda revisorer, per e-post till marksrevision@mark.se 
 
________________ 
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§ 51 Dnr. 2021–74 
 
Riktlinjer för Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 
Socialnämndens beslut   
 
Socialnämnden antar dokumentet ”Riktlinjer för ledningssystem för  
systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnd och Äldreomsorgsnämnd”,  
som ersätter dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”. 

 

Ärende  
Mot bakgrund av föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitets-
arbete (SOSFS 2011:9) fattade socialnämnden beslut om att införa lednings-
system enligt SOSFS 2011:9 den 30 augusti 2012, § 102. Socialnämnden  
antog samtidigt dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”.  
 
Enligt 3 kap 1 - 3 §, SOSFS 2011:9, ansvarar vårdgivaren eller den som  
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) för att det finns ett ledningssystem för  
verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och  
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet  
ska ge stöd att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra  
verksamheten. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller  
verksamhet enligt LSS ska ange hur uppgifterna, som ingår i arbetet med  
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten, är fördelade  
i verksamheten. 
 
2015 delades socialnämnden upp i socialnämnd och äldreomsorgsnämnd  
och det har i förvaltningen skett ett kontinuerligt utvecklingsarbete gällande  
kvalitetsledningssystemet och dess olika delar.  
 
Under 2019 genomfördes en förstudie och GAP-analys av kvalitetslednings-
system som resulterade i införande av en SOSFS modul i kommunens 
befintliga system för verksamhetsuppföljning; Stratsys. SOSFS-modulen ger 
ett digitalt stöd för planering av kvalitetsarbete och arbete med riskanalyser, 
egenkontroll och förbättringsåtgärder. I och med införandet av Life Care  
Avvikelser under mars 2021 har förvaltningen ett digitalt stöd för utredning 
av avvikelser. Processer och rutiner som tidigare tillgängliggjorts för samtliga 
medarbetare i KLOK-boken ersätts av Ledningssystem som en del av social-
förvaltningens intranät. Förvaltningens enhetschefers månadsuppföljningar 
har reviderats. 
 
Utifrån dessa olika utvecklingsområden har dokumentet ”Riktlinjer för  
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete socialnämnd och äldre-
omsorgsnämnd” tagits fram som en reviderad och uppdaterad version och 
föreslås ersätta ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”. 
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forts. § 51 

Ärendets behandling 
Se arbetsutskottets behandling av ärendet den 26 april 2021, § 18, där det 
föreslås att socialnämnden antar dokumentet ”Riktlinjer för ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnd och Äldreomsorgsnämnd”, som 
ersätter dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”.  
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 15 april 2021.   

Dagens sammanträde 
Planeringsledare Maria Olsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden antar dokumentet ”Riktlinjer för ledningssystem för  
systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnd och Äldreomsorgsnämnd”, som  
ersätter dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”. 
 
Förslaget antas. 
  
________________ 
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§ 52 Dnr. 2021–14  

Aprilrapport 2021 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner aprilrapport 2021 och översänder den till  
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta med att få en 
budget i balans. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Johan Lepp (L)   Ann Iberius-Orrvik (M) 
 

Ärendet 
Aprilrapporten är den första av fyra uppföljningsrapporter under 2021 som 
nämnden skriver till kommunstyrelsen. Rapporten följer upp hur nämnden  
hittills på året har uppfyllt sitt grunduppdrag samt ekonomi. Även det nya 
grunduppdraget, som riktats till alla nämnder från kommunfullmäktige i  
budget 2021–2024, följs upp i aprilrapporten. Här ska nämnden återredovisa 
några av de viktigaste samarbeten som finns, hur de genomförs och vilket  
resultat som uppnåtts. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor, den 5 maj 2021, där det 
föreslås att socialnämnden godkänner aprilrapport 2021 och översänder den 
till kommunstyrelsen. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning den 26 april 2021, § 20.  

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna, verksamhetscheferna Elisabeth Kroon 
och Calle Larsson samt ekonom Esther Axelsdóttir-Clausen informerar om  
aprilrapporten 2021 och svarar på frågor.  

Ledamöternas förslag till beslut  
Ordförande Johan Lepp (L), med instämmande av Ann Iberius-Orrvik (M),  
föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden godkänner aprilrapport 2021 och översänder den till  
kommunstyrelsen. 
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Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta med att få en 
budget i balans.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden godkänner aprilrapport 2021 och översänder den till  
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta med att få en 
budget i balans. 
 
Förslagen antas.  

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

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 19(29) 
 Socialnämnden 
 2021-05-10 
  
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 53  Dnr. 2021–73 

Arbetsformer för budgetunderlag 2022–2025 

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
Socialnämnden ger dess arbetsutskott i uppdrag att ta fram budgetunderlag 
för 2022–2025, inför socialnämndens sammanträde den 21 juni 2021. 
 

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges  
inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en  
fyraårig budgetplanering med fokus på långsiktig hållbarhet. Kommun- 
fullmäktige kan utifrån sitt helhetsansvar besluta om att omfördela resurser 
och förändra de ekonomiska förutsättningarna. Socialnämndens beskrivning 
är ett viktigt underlag för kommunfullmäktiges prioriteringsarbete.  

Ärendets behandling 
Se arbetsutskottets behandling av ärendet den 26 april 2021, § 21, där  
arbetsutskottet föreslår att socialnämnden utser en arbetsgrupp som tar  
fram ett budgetunderlag för 2022–2025.  

Dagens sammanträde  
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna informerar om ärendet och svarar på 
frågor.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 
Socialnämnden ger dess arbetsutskott i uppdrag att ta fram budgetunderlag 
för 2022–2025, inför socialnämndens sammanträde den 21 juni 2021. 
 
Förslagen antas.  
 
________________ 
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§ 54 Dnr. 2021–22 

Redovisning av domar och beslut  

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar redovisningen av domar och beslut, för perioden 
2021-03-16 — 2021-04-30, 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 28 april 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av domar 
och beslut för perioden 2021-03-16 – 2021-04-30 kan antecknas till  
protokollet, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 55 
 
Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter  

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna skrivelser, klagomål 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, klagomål och synpunkter: 
 
- Dnr. 2021-44 – Klagomål inkommer den 1 mars 2021 på  

synpunktstelefonen från kvinna som inte har lyckats komma i kontakt  
med familjerätten efter att ha försökt dagligen sedan 17 februari 2021. 
 

- Dnr. 2021-60 – Synpunkt inkommer i mejl den 18 mars 2021 via kom-
munstyrelsen. Klagande meddelar att denne har läst om en person som 
blivit av med sin assistans och anser att kommunen behandlar  
människor sämre än djur. Klagande vill inte bli kontaktad. 

 
- Dnr. 2021-33 – Ytterligare klagomål inkommer i detta ärende via brev den 

18 mars 2021, via synpunktstelefon den 24 mars 2021 samt via syn-
punktstelefon den 23 april 2021. Sistnämnda klagomål var även förenat 
med begäran om utlämning av handlingar i klagomåls-ärendet samt av 
handlingar i klagandes akt. Klagande framför synpunkter på hur dennes 
ärende har handlagts. 
 

- Dnr. 2021-71 – Den 31 mars 2021 inkommer mejl från ordförande  
innehållandes konversation mellan ordförande och klagande. Klagande  
anför följande: Klagande är fru till en man som tidigare har tillhört person-
krets inom LSS och haft personlig assistans. Vid ny bedömning januari 
2021 blev mannen av med den personliga assistansen. Enligt klagande 
finns det ett nytt läkarintyg som visar att behoven blivit större. Klagande 
förstår inte hur bedömningen har gjorts och tycker att kommunens  
hanterande känns som ett hån och anför att man i Mark talar om ”Det 
goda livet”. 
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- Dnr. 2021-72 – Fem klagomål inkommer via kommunstyrelsen från  
klagande den 1 april 2021, den 20 april 2021 samt den 23 april 2021.  
Klagomålet inriktar sig i huvudsak på att kommunen enligt klagande  
”lägger pengar på invandrare och även ensamkommande”, men att  
personer med funktionshinder inte får ekonomiskt bistånd samt att de  
får sin personliga assistans indragen. Klagande meddelar att polisanmälan 
mot kommunen är gjord. Klaganden bifogar ett flertal bilder på märkes-
klockor och märkeskläder. 

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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§ 56 Dnr. 2021–19 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut  

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om 
bistånd enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa  
funktionshindrade under perioden 2021-01-01 – 2021-03-31, till protokollet. 
 

Ärendet 
Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska på det vis som anges i 
16 kap. 6 f och h §§ SoL rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, 
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Se statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt 
SoL och LSS under perioden 2021-01-01 – 2021-03-31.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av ej 
verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade under perioden 2021-01-01 – 2021-03-31 
kan antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
 
________________ 
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§ 57 

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) 
2021-03-01 – 2021-04-30. 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 
2021-03-01 – 2021-03-31. 
 
Socialnämndens socialutskott 
2021-04-01 
2021-04-20 
2021-04-28 
 
Socialnämndens arbetsutskott 
2021-04-26 
 
Attesträtter 
- 
 
Avtal 
Dnr. 2021-61 – Placeringsavtal.   
 
Dnr. 2021-91 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-34 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-86 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-85 – Individavtal. 
 
Dnr. 2021-47 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-61 – Placeringsavtal. 
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Dnr. 2021-31 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-34 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-66 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-34 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-82 – Avtal avseende praktikplats. 
 
Dnr. 2021-32 – Avtal avseende praktikplats. 
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan Kunskapens hus och daglig verksamhet,  
Utegruppen, Marks kommun.  
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan Lyckeskolans kök och daglig verksamhet,  
Utegruppen, Marks kommun. 
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan Salvia blommor och daglig verksamhet,  
Utegruppen, Marks kommun. 
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan Arbetsmarknadscenter och daglig verksamhet, 
Utegruppen, Marks kommun. 
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan Huskvarna Symaskiner Studio och daglig  
verksamhet, Utegruppen, Marks kommun. 
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan kommunledningskontoret och socialförvalt-
ningen, Marks kommun, avseende skötsel av växter. 
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan Belid lightning AB och daglig verksamhet,  
Slussen och Kinnaborgsvägen 1, Marks kommun. 
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan Wiges och daglig verksamhet, Kinnaborgsvägen 
1, Marks kommun. 
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan Nordic Wellness och daglig verksamhet,  
Utegruppen, Marks kommun. 
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan Lilly box och daglig verksamhet,  
Utegruppen, Marks kommun. 
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan Skrädderiet och daglig verksamhet,  
Utegruppen, Marks kommun. 
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan Viskan spa och daglig verksamhet, Slussen  
och Kinnaborgsvägen 1, Marks kommun. 
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan teknik- och serviceförvaltningen och daglig  
verksamhet, Grovalidsgruppen, Marks kommun. 
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Dnr. 2021-79 – Avtal mellan teknik- och serviceförvaltningen och social- 
förvaltningen, Marks kommun, avseende skötsel av växter.  
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan HMV industri AB och daglig verksamhet, 
 Slussen, Marks kommun. 
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan Viskan spa och daglig verksamhet, Slussen  
och Kinnaborgsvägen 1, Marks kommun. 
 
Dnr. 2021-79 – Avtal mellan Lindängs kök och daglig verksamhet,  
Utegruppen, Marks kommun. 

 
Avskrivningar 
- 
 
Övrigt 
Dnr. 2020-55 – Beslut om direktivstyrd direktupphandling av skydds- 
utrustning och material kopplade till användning av detta. 
 
Lex Sarah – anmälningar 
Dnr. 2021-90 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av  
anmälda delegationsbeslut kan antecknas till protokollet, och finner att så 
sker. 
 
_______________ 
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§ 58 

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och  
konferenser till protokollet. 
 
Socialnämnden medger att socialutskottets ledamöter och ersättare deltar  
digitalt på Nationella kompetensteamets utbildningsinsats om hedersrelaterat 
våld och förtryck, den del som rör förtroendevalda, den 27 maj 2021.  
 
Socialnämnden medger även att arvode samt ersättning för förlorad arbets-
inkomst ska utgå i enlighet med reglemente med bestämmelser om ersättning 
till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. 
 

Ärendet 
Förteckning över kurser och konferenser samt meddelanden.  

Kurser och konferenser  
Länsnykterhetsförbundet 
Presentation av Junis rapport 2021 – Med makt kommer ansvar.  
Webbsänds 12 maj 2021. 
 
Västra Götalandsregionen 
Årets folkhälsokonferens – Fullfölja studier, en investering för framtiden.  
Webbsänds 15 oktober 2021.  
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Konferens om barn- och funktionsrätt – Hur arbetar vi för alla barns bästa?  
Webbsänds 9–10 september 2021. 
 
Grundutbildning i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions- 
nedsättning. Webbsänds den 9 juni, 12 oktober och 16 december 2021. 

Meddelanden 
Kommunfullmäktige 
§ 49/2021 Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (SD) 
 
§ 51/2021 Entledigande och fyllnadsval av ledamot i socialnämnden (SD) 
 
§ 52/2021 Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (M) 
 
§ 59/2021 Entledigande och fyllnadsval för ledamot i socialnämnden (KD) 
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Kommunstyrelsen 
§ 25/2021 Översyn av riktlinjer för samarbete kring marknadsföring –  
sponsring. 
 
§ 31/2021 Införande av tjänsteman i beredskap, TIB. 
 
§ 65/2021 Överenskommelse för barn och ungas psykiska hälsa. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 73/2021 Löneutrymme 2021. 
 
Kommunala funktionshinderrådet 
Sammanträdesprotokoll 12 april 2021. 
 
Svar till kommunala funktionshinderrådet gällande konsekvenser för  
socialförvaltningen av att del av vuxenpsykiatrin flyttat till Borås. 
 
§ 20/2021 Synpunkter på föregående protokoll. 
 
§ 31/2021 Information om gruppbostäder och daglig verksamhet på  
kommunens webbplats. 
 
Inspektionen för vård och omsorg 
Slutrapport gällande analys av regelverket för tillståndsprövning. 
 
Regionstyrelsen 
Slutrapport gällande handlingsplan fullföljda studier 2017–2020. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  

 
Socialnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och  
konferenser till protokollet. 
 
Socialnämnden medger att socialutskottets ledamöter och ersättare deltar  
digitalt på Nationella kompetensteamets utbildningsinsats om hedersrelaterat 
våld och förtryck, den del som rör förtroendevalda, den 27 maj 2021.  
 
Socialnämnden medger även att arvode samt ersättning för förlorad arbets-
inkomst ska utgå i enlighet med reglemente med bestämmelser om ersättning 
till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun.  
 
Förslagen antas. 
 
_______________ 
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§ 59   

Information om ordförandebeslut  
 
Det föreligger inga ordförandebeslut. 
 
_______________ 
 
 

 
 
 
 
 


