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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 60 

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

§ 61 

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin 

§ 62 

Information från förvaltningen § 63 

Ändring av socialnämndens delegationsordning  § 64 

Revidering av socialnämndens och miljönämndens reglemente 
avseende yttranden om spel 
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Deltagande på distans vid sammanträden för socialnämndens 
arbetsutskott 

§ 66 

Familjerättstjänster  § 67 

Budgetunderlag 2022-2025 § 68 
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§ 60   

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 för dagens sammanträde. 
 
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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§ 61   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 
av nya granskare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 10 maj 2021. 

 
Socialnämnden utser Ann Iberius-Orrvik (M) och Johan Lepp (L), till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 
Maria Höök (M) har granskat följande beslut anmälda vid socialnämndens 
sammanträde den 10 maj 2021: 
 

- Ett beslut om att hos Tingsrätten i Borås ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. 
 

- Ett beslut om polishandräckning enligt 45 § lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall.  
 

- Ett beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 
öppenvård barn och unga.  
 

- Två beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 
korttidsplats psykiatri/funktionshinder.   

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 14 juni 2021. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) informerar om ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 

Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 10 maj 2021. 
 
Socialnämnden utser Ann Iberius-Orrvik (M) och Johan Lepp (L), till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 62 Dnr. 2020-55 

Information om socialförvaltningens strategier och beslut 
avseende Covid-19 pandemin  
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: 
 

- Semestersituationen för äldreomsorg och omsorgspersonal. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 9 juni 2021.  

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
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§ 63  

Information från förvaltningen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om följande:  
 

- Arbetet med den politiska satsningen på barn och unga, där extra 
pengar har avsatts för arbetet med att Mark ska bli ”Bästa 
barnkommun” 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 64 Dnr. 2021-105 

Ändring av socialnämndens delegationsordning  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar förslaget till ändrad delegationsordning, med tillägget 
att Cecilia Alsgren förordnas enligt 43 § 2 stycket lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) att fatta beslut om polishandräckning 
för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU. 

Ärendet 
Genom delegationsordningen ger nämnden enskilda anställda, 
förtroendevalda eller utskott rätt att besluta i vissa frågor för nämndens 
räkning. Socialnämndens delegationsordning revideras normalt två gånger per 
år utifrån ny lagstiftning och behov. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021, § 25, där det föreslås 
att socialnämnden antar förslaget till ändrad delegationsordning. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 4 juni 2021. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 

Socialnämnden antar förslaget till ändrad delegationsordning, med tillägget 
att Cecilia Alsgren förordnas enligt 43 § 2 stycket lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) att fatta beslut om polishandräckning 
för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU. 

Förslaget antas. 
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§ 65 Dnr. 2021-106 

Revidering av socialnämndens och miljönämndens 
reglemente avseende yttranden om spel 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att:  
 

1. I reglementet för socialnämnden, 1 §, stryka spellagen 
(2018:1138) och spelförordningen (2018:1475). 
 

2. I reglementet för miljönämnden, 1 §, komplettera med att 
miljönämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har 
enligt spelförordningen (2018:1475) samt lag (1982:636) om 
anordnande av visst automatspel. 

Ärendet 
Enligt reglementet för socialnämnden, 1 §, ansvarar socialnämnden för 
uppgifter enligt spellagen samt spelförordningen. Den 1 januari 2021 flyttades 
tillstånds- och tillsynsverksamheten för områdena tobak, folköl, alkohol, 
receptfria läkemedel och rökfria miljöer från socialförvaltningen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Ytterligare revidering behöver därför nu 
göras i socialnämndens och miljönämndens reglemente, så att även ansvaret 
för yttranden gällande olika former av spel flyttas över från socialnämnden till 
miljönämnden. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021, § 26, där det föreslås 
att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att 1. I reglementet för 
socialnämnden 1 § stryka spellagen (2018:1138) och spelförordningen 
(2018:1475), och att 2. I reglementet för miljönämnden, 1 §, komplettera 
med att miljönämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt 
spelförordningen (2018:1475) samt lag (1982:636) om anordnande av visst 
automatspel. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 11 maj 2021.  

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) informerar om ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 
 

1. I reglementet för socialnämnden 1 § stryka spellagen (2018:1138) och 
spelförordningen (2018:1475). 
 

2. I reglementet för miljönämnden 1 § komplettera med att 
miljönämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt  
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forts. § 65 
 

spelförordningen (2018:1475) samt lag (1982:636) om anordnande av 
visst automatspel. 

 
Förslagen antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
Miljönämnden, per e-post till sue@mark.se 
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§ 66 Dnr. 2021-107 

Deltagande på distans vid sammanträden för 
socialnämndens arbetsutskott 
Socialnämndens beslut 
Socialnämndens beslut den 14 december 2020, § 117, att tillåta 
arbetsutskottet ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans, 
förlängs till att gälla till och med den 30 juni 2022. 
 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller särskilt skyddsvärda uppgifter inte kommer i orätta händer. Om 
det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas. 

Ärendet 
Med anledning av den pandemi som för närvarande råder, finns behov av att 
de förtroendevalda i socialnämndens arbetsutskott fortsatt kan delta på dess 
sammanträden på distans. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021, § 27, där det föreslås 
att socialnämndens beslut den 14 december 2020, § 117, att tillåta 
arbetsutskottet att ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans, 
förlängs till att gälla till och med den 30 juni 2022. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-
handlingar, bild eller ljud. Sekretessen måste upprätthållas och det måste 
även vara säkerställt att känsliga eller särskilt skyddsvärda uppgifter inte 
kommer i orätta händer. Om det inte är uppfyllt kan deltagande på distans 
inte tillåtas. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilaga, den 19 maj 2021.  

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) informerar om ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämndens beslut den 14 december 2020, § 117, att tillåta 
arbetsutskottet ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans, 
förlängs till att gälla till och med den 30 juni 2022. 
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forts. § 66 
 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra  
på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller särskilt skyddsvärda uppgifter inte kommer i orätta händer. Om 
det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas. 
 
Förslaget antas.  
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§ 67 Dnr. 2020-197 

Familjerättstjänster  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner organisationen av den nya familjerätten. 
Finansiering sker inom socialnämndens budgetram. 

Ärendet 
Ärendet gäller utökning av tjänst i form av 1:e socialsekreterare, 50 procent 
av heltidstjänst inom familjerätten, individ- och familjeomsorgen.  
 
För att åstadkomma god service, kontinuitet och rättssäkerhet inom de 
familjerättsliga frågorna har behov identifierats om arbetsledning, 
ärendefördelning och samråd/bedömningar samt samverkan både internt och 
externt. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021, § 28, där det föreslås 
att socialnämnden godkänner organisationen av den nya familjerätten. 
Finansiering sker inom socialnämndens budgetram. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 9 maj 2021. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Tarja Thorén föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden godkänner organisationen av den nya familjerätten. 
Finansiering sker inom socialnämndens budgetram. 
 
Förslaget antas. 
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§ 68 Dnr. 2021-73 

Budgetunderlag 2022-2025 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner Budgetunderlag 2022-2025 socialnämnden och 
översänder det till Kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden antecknar Nulägesbild med omvärldsförutsättningar 2022 
socialförvaltningen. 
 
Utöver de medel 5,3 mkr socialnämnden behöver för att klara befintlig  
verksamhet inom budgetram, begär socialnämnden extra resurser för att 
stärka det förebyggande arbetet inom barn och familjeverksamheten i syfte 
att uppnå kommunens mål att bli bästa barnkommun. 

Reservation 
Ann Iberius-Orrvik (M) och Sara Lindwall (SD) reserverar sig till förmån för 
Ann Iberius-Orrviks (M) tilläggsförslag, se beslutsgång. 

Protokollsanteckning 
Då moderaternas förslag om resurser att utöka det förebyggande arbetet 
inom barn- och familjeverksamheten har använts till viss del av 
markmajoriteten, har vi justerat vårt förslag för att tydliggöra de delar som 
markmajoriteten inte använt. 

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges 
inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en 
fyraårig budgetplanering där fokus ligger på långsiktig hållbarhet. 
Kommunfullmäktige kan utifrån sitt helhetsansvar besluta att omfördela 
resurser och förändra de ekonomiska förutsättningarna. 
 
Budgetunderlaget innehåller avsnitt som analyserar och beskriver nämndens 
verksamhet, omvärldspaning, ekonomi samt personal. För att komplettera 
dessa avsnitt har förvaltningen tagit fram en ”Nulägesbild med 
omvärldsförutsättningar 2022 Socialförvaltningen”. Dokumentet är en 
sammanställning av fakta, statistik och analyser som används för beskrivning 
av verksamheternas nuläge, förutsättningar och utmaningar. Nulägesbilden 
innehåller alla socialförvaltningens verksamheter, oavsett nämnd. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 31 maj 2021, där 
det föreslås att socialnämnden godkänner Budgetunderlag 2022-2025 
socialnämnden och översänder det till Kommunstyrelsen. Socialnämnden 
antecknar Nulägesbild med omvärldsförutsättningar 2022 socialförvaltningen. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning, den 7 juni 2021, § 29. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari, kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna,   
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forts. § 68 
 
verksamhetschef Elisabeth Kroon och ekonom Esther Axelsdóttir-Clausen 
föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden godkänner Budgetunderlag 2022-2025 socialnämnden och 
översänder det till Kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden antecknar Nulägesbild med omvärldsförutsättningar 2022 
socialförvaltningen. 
 
Utöver de medel 5,3 mkr socialnämnden behöver för att klara befintlig  
verksamhet inom budgetram, begär socialnämnden extra resurser för att 
stärka det förebyggande arbetet inom barn och familjeverksamheten i syfte 
att uppnå kommunens mål att bli bästa barnkommun. 
 
Tommy Karlsryd (S), Anna-Lena Gunnarson (C), Ann Iberius-Orrvik (M) och 
Agneta Bergeld (KD) yrkar bifall till Johan Lepps (L) förslag till beslut. 
 
Ann Iberius-Orrvik (M), med instämmande av Sara Lindwall (SD), föreslår 
följande tillägg: 

1. Socialnämnden önskar resurser i budget 2022 – 2025 för att ersätta 
borttagna statsbidrag. 

 
2. Socialnämnden önskar resurser i budget 2022 – 2025 för att införande av 

ytterligare en tjänst som fältsekreterare för att på ett bättre sätt svara 
upp mot det behov som finns. 

 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1. 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden antar eget förslag till 
beslut, med instämmande av Tommy Karlsryd (S), Anna-Lena Gunnarson (C), 
Ann Iberius-Orrvik (M) och Agneta Bergeld (KD), och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 2. 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar sedan om socialnämnden beslutar att anta 
Ann Iberius-Orrviks (M) första tillägg, med instämmande av Sara Lindwall 
(SD), och finner att så inte sker. 
 
Ann Iberius-Orrvik (M) begär votering. 
 
Ordförande Johan Lepp (L) förklarar att omröstning med votering ska ske i 
enlighet med följande propositionsordning: 

- Ja-röst för bifall till Ann Iberius-Orrviks (M) första tillägg. 
- Nej-röst för att avslå Ann Iberius-Orrviks (M) första tillägg. 

 
Omröstningsresultat 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare  Röst 
(S) Tommy Karlsryd   Nej 
(S) Inger-Britha Freding Sölvebring  Nej 
(S) Rainer Lohager   Nej 
(C) Anette Nilsson   Nej 
(C) Anna-Lena Gunnarson  Nej 
(L) Johan Lepp   Nej 
(M) Ann Iberius-Orrvik   Ja 
(M) Jörgen Hagman-Lindén  Ja 
(SD) Sara Lindwall   Ja 
(M) Carl Ljuungström   Ja 
(KD) Agneta Bergeld   Ja 
 
Omröstningen utfaller så att sex ledamöter röstar nej, och fem ledamöter 
röstar ja. Socialnämnden har därmed beslutat att inte anta Ann Iberius-
Orrviks (M) första tillägg. 
 
Reservation 
Ann Iberius-Orrvik (M) och Sara Lindwall (SD) reserverar sig till förmån för 
Ann Iberius-Orrviks (M) första tillägg.  
 
Beslutsgång 3. 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar sedan om socialnämnden beslutar att anta 
Ann Iberius-Orrviks (M) andra tillägg, med instämmande av Sara Lindwall 
(SD), och finner att så inte sker. 
 
Ann Iberius-Orrvik (M) begär votering. 
 
Ordförande Johan Lepp (L) förklarar att omröstning med votering ska ske i 
enlighet med följande propositionsordning: 

- Ja-röst för bifall till Ann Iberius-Orrviks (M) andra tillägg. 
- Nej-röst för att avslå Ann Iberius-Orrviks (M) andra tillägg. 

 
Omröstningsresultat 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare  Röst 
(S) Tommy Karlsryd   Nej 
(S) Inger-Britha Freding Sölvebring  Nej 
(S) Rainer Lohager   Nej 
(C) Anette Nilsson   Nej 
(C) Anna-Lena Gunnarson  Nej 
(L) Johan Lepp   Nej 
(M) Ann Iberius-Orrvik   Ja 
(M) Jörgen Hagman-Lindén  Ja 
(SD) Sara Lindwall   Ja 
(M) Carl Ljuungström   Ja 
(KD) Agneta Bergeld   Ja 
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Omröstningen utfaller så att sex ledamöter röstar nej, och fem ledamöter 
röstar ja. Socialnämnden har därmed beslutat att inte anta Ann Iberius-
Orrviks (M) andra tillägg. 
 
Reservation 
Ann Iberius-Orrvik (M) och Sara Lindwall (SD) reserverar sig till förmån för 
Ann Iberius-Orrviks (M) andra tillägg.  
 
Ann Iberius-Orrvik (M) meddelar att hon avser att före justeringen lämna in 
en anteckning som ska påföras protokollet. Socialnämnden godkänner att 
detta påförs till protokollet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se, dnr. KS 2021-107 042 
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§ 69 Dnr. 2021-14 

Verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och följetal  
- maj 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och 
följetal per maj 2021. 

Ärendet 
Utöver de fyra uppföljningsrapporter som nämnden skickar till 
kommunstyrelsen varje år, gör socialförvaltningen en verksamhetsuppföljning 
utifrån ekonomi och nyckeltal till nämnden fem gånger per år: per februari, 
mars, maj, september, november. Syftet är att nämnden ska ha underlag och 
vetskap om vad som sker i verksamheten kontinuerligt under året. 
 
Verksamheten 
Antalet barn i familjer med behov av försörjningsstöd under den senaste 
månaden uppvisar sjunkande tal, medan barn med behov av köpt vård 
fortsatt är högt. Behoven möts med både struktur- och individinriktade 
insatser. 
 
Trots en hög frånvaro har funktionshinderverksamheten, med hög 
kvalité, tillgodosett brukarnas behov. Antal personer med LSS-insatser är i 
stort sett konstant jämfört med samma period föregående år. Brukare med 
personlig assistans enligt beslut från kommunen har minskat jämfört med 
samma period föregående år. Antalet ansökningar till boende från personer 
utanför Marks kommun ökar. 
 
Ekonomi 
Socialnämnden redovisade ett underskott med 3,7 mnkr för perioden. 
Periodens nettokostnader summerade till 164,3 mnkr jämfört med periodens 
budget om 160,5 mnkr. Underskottet förklaras främst av högre 
personalkostnader samt köpta vårdplatser inom individ- och 
familjeomsorgen. Underskottet på individ- och familjeomsorgen uppgick till  
-10,0 mnkr, men möts till viss del upp av överskott inom funktionshinder  
(+ 3,7 mnkr) och administration och central förvaltning (+2,6 mnkr).  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 14 maj 2021, där 
det föreslås att socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån 
ekonomi och följetal per maj 2021. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon och ekonom Esther Axelsdóttir-Clausen 
föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 
Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och  
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följetal per maj 2021. 
 
Förslagen antas. 
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§ 70 Dnr. 2021-22 

Redovisning av domar och beslut   
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2021-05-01 – 2021-06-10, 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 en bilaga till tjänsteutlåtandet och hålls  
tillgängliga i sin helhet vid sammanträdet. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 11 juni 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna domar och beslut för perioden 2021-05-01 – 2021-06-10 kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 71   

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och 
synpunkter  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna skrivelser,  
klagomål och synpunkter till protokollet. 

Ärendet 
Redovisning av följande inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter: 
 
- Dnr. 2020-186 - Klagomål inkommer via e-post till förvaltningschefen. 

Klagande är brukare på försörjningsstödsenheten och menar att 
handläggare olovligen har tagit kontakt med andra myndigheter i 
brukarens ärende. Klagande har synpunkter på att enheten begärt att 
retroaktiv ersättning från annan myndighet ska betalas direkt till 
kommunen. Klaganden har även synpunkter på avslagsbeslut samt övriga 
synpunkter på hur handläggningen sköts i ärendet. 
 

- Dnr. 2021-95 - E-post inkommer den 1 april 2021 till enhetschef på 
familjeenheten. Klagande framför synpunkter på hur familjeenheten har 
hanterat ärende gällande klagandens barn. Klaganden menar sig inte ha 
fått önskad kontakt med tjänsteman, anför att missförhållanden råder hos 
barnets andra förälder samt menar att familjeenheten bör göra mer för 
klagandens barn. 
 

- Dnr. 2021-96 - Klagomål inkommer via förvaltningens synpunktstelefon 
den 3 maj 2021. Klaganden är barn till brukare på försörjningsstöds-
enheten och menar att föräldern är i behov av utökat bistånd. Klaganden 
uppger att klaganden funderar på att börja arbeta istället för att börja 
gymnasiet, för att på så sätt hjälpa till att få familjens ekonomi att gå 
ihop. Klaganden önskar byta handläggare och uppger att familjen mår 
dåligt. 
 

- Dnr. 2021-102 - Person har via e-post framfört synpunkter till barn- och 
utbildningsnämnden samt teknik- och servicenämnden. Sistnämnda har 
vidarebefordrat synpunkterna till bland annat socialnämnden. Personen 
framför att Mark har som vision att vara bästa barnkommunen, men att 
kommunen är känd för att försumma sin landsbygd och småbyar. 
Synpunktslämnaren framför i huvudsak att barnen behöver ha något att 
göra på fritiden och menar att det behövs en ny idrottshall i Björketorp. 
Synpunktslämnaren efterfrågar att kommunen arbetar tillsammans med 
ideella krafter för att kommunen ska bli bästa barnkommun. 
 

- Dnr. 2021-72 - Fem klagomål inkommer via kommunstyrelsen från 
klagande den 1, 20 samt 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.  
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Klagande meddelar att polisanmälan mot kommunen är gjord. Klaganden 
bifogar ett flertal bilder på märkesklockor och märkeskläder. 

 
- Dnr. 2021-110 - Synpunkter inkom den 12 maj 2021 från medarbetare till 

enhetschef inom funktionshinder. Medarbetaren åkte färdtjänst med 
brukaren och i samband med resan framkom åsikt att en av medarbetarna 
inte har ett lågaffektivt bemötande, vilket fått till följd att övriga 
medpassagerare blir högljudda. 

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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§ 72   

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) 
2021-05-01 – 2021-05-31. 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 
2021-05-01 – 2021-05-31. 
 
Attesträtter 
- 
 
Socialnämndens socialutskott 
2021-05-18 
2021-06-08 
 
Socialnämndens arbetsutskott 
2021-06-07 
 
Avtal 
Dnr. 2021-32 – Avtal avseende praktikplats, Erikshjälpen Skene. 
 
Dnr. 2021-114 – Uppdragsavtal, CareOnDemand Sociala tjänster AB. 
 
Dnr. 2021-117 – Avtal avseende handledning i yrkesutövning, Firma Maria 
Lundgren Dellgran.  
 
Dnr. 2021-32 – Avtal avseende praktikplats, Leteboskolan. 
 
Dnr. 2021-109 – Avtal avseende handledning, Lars Wåxberg.  
 
Dnr. 2020-173 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2020-173 – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2021-20 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2021-46 – Placeringsavtal för skyddat boende, Kvinnojouren Olivia. 
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Dnr. 2021-27 – Placeringsavtal för boende med stöd/stödboende, Nytida 
Thamstorp. 
 
Dnr. 2021-46 – Placeringsavtal för skyddat boende, Kvinnojouren Olivia. 
 
Dnr. 2021-27 – Placeringsavtal för boende med stöd/stödboende, Nytida 
Thamstorp. 
 
Dnr. 2021-108 – Placeringsavtal för skyddat boende, Bogruppen. 
 
Dnr. 2021-27 – Placeringsavtal, Nytida Thamstorp. 
 
Övrigt 
Dnr. 2020-196 – Granskning av detaljplan Melltorp 3:5. 
 
Dnr. 2018-86 – Granskning av detaljplan Assberg 4:17. 
 
Dnr. 2021-94 – Ansökan om statsbidrag för arbete mot våld i nära relationer 
2021. 
 
Dnr. 2021-57 – Ansökan om statsbidrag för subventioner av 
familjehemsplaceringar 2021. 
 
Dnr. 2021-94 – Ansökan om statsbidrag för habiliteringsersättning 2021. 
 
Dnr. 2021-3 och 2021-13 – Beslut avseende fonder som förvaltas av 
socialnämnden år 2021. 
 
Dnr. 2020-192 – Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt 
ombud. 
 
Dnr. 2021-87 – Avstängning från arbetet enligt 10 § allmänna bestämmelser. 
 
Dnr. 2021-125 – Avtal om bemanningstjänster Socionomer, CareOnDemand 
Sociala Tjänster AB. 
 
Dnr. 2021-126 - Avtal om bemanningstjänster Socionomer, Dedicare AB. 
 
Dnr. 2021-127 - Avtal om bemanningstjänster Socionomer, Socionomkraft 
AB. 

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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§ 73   

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

Meddelanden 
Kommunfullmäktige 
§ 70/2021 Överföring av investeringsanslag från 2020 till 2021 samt utökning 
av investeringsanslag 
 
§ 71/2021 Revisionsberättelse för 2020 
 
§ 72/2021 Årsredovisning 2020 för Marks kommun 
 
§ 78/2021 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder 
och förtroendevalde i Marks kommun 
 
§ 82/2021 Deklarationen för en stärkt demokrati 
 
§ 84/2021 Fyllnadsval för ersättare i socialnämnden (S) 
 
Kommunstyrelsen 
§ 110/2021 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kontrollrapport gällande Malmsäters avdelningskök plan 1 
 
Kontrollrapport gällande Malmsäters avdelningskök plan 2 
 
Kontrollrapport gällande Malmsäters avdelningskök plan 3 
 
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning gällande Malmsäters 
avdelningskök plan 1 
 
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning gällande Malmsäters 
avdelningskök plan 2 
 
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning gällande Café Strömmen 
 
Socialstyrelsen 
Rapport gällande e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2021 
 
Inspektionen för vård och omsorg 
Rapport gällande samordning av insatser för barn med psykisk ohälsa 
 
 
  



Sida 26(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 
2021-06-21 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 73 

Kurser och konferenser 
Högskolan i Jönköping 
Socialrättsdagar i Marks kommun - Föreläsningar om socialrätt för  
folkvalda. Webbsänds 20 augusti och 27 augusti 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
meddelanden, kurser och konferenser kan antecknas till protokollet, och 
finner att så sker.   
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§ 74   

Information om ordförandebeslut  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar informationen om ordförandebeslut till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) informerar om följande ordförandebeslut: 
 
- Beslut om att hos Tingsrätten i Borås ansöka om överflyttning av 

vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken.  
 

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

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

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