
Sida 1(25) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden  

2021-10-11 

Tid   Klockan 08.30 – 11.00 

Paus  Klockan 09.45 – 10.05 

Plats 
 

 Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal 

Beslutande  L  Johan Lepp, ordförande 

 M Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande 

 S Helen Eriksson, tjänstgörande ersättare för Tommy Karlsryd (S) 

 S Inger-Britha Freding Sölvebring 

 S Rainer Lohager 

 C Anette Nilsson 

 C Boine Johnsson, tjänstgörande ersättare för Anna-Lena Gunnarsson 

(C), §§ 93-95 

 C Anna-Lena Gunnarson, §§ 96-106 

 M Carl Ljungström, tjänstgörande ersättare för Jörgen Hagman-Lindén 

(M) 

 SD Sara Lindwall 

 M Mariana Swedberg, tjänstgörande ersättare för vakant SD 

 KD Agneta Bergeld 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

S Thord Harrysson 

C Boine Johnsson, §§ 96-106 

L Stina Isaksson 

S Maria Holmberg 

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  

 Calle Larsson Verksamhetschef  

 Maria Olsson Planeringsledare  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Janny Åhman Nämndsekreterare  

 Evelina Lövnord Nämndsekreterare  

 Esther Axelsdóttir-Clausen Ekonom  § 100 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden  

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 11 oktober 2021, klockan 11.30 

Underskrifter 

Sekreterare  § 95 

Evelina Lövnord 

Ordförande 

Johan Lepp (L) 

Justerande 

Ann Iberius-Orrvik (M) 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Marks 

kommuns anslagstavla, hemsida: www.mark.se 

Instans 

Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 

2021-10-11, § 95 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-10-11 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-11-02 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Evelina Lövnord 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 18 oktober 2021, klockan 12.00 

Underskrifter 

Sekreterare 
 

§§ 93-94,     

96-106 

Evelina Lövnord 

Ordförande 

Johan Lepp (L) 

Justerande 

Ann Iberius-Orrvik (M) 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Marks 

kommuns anslagstavla, hemsida: www.mark.se 

Instans 

Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 

2021-10-11, §§ 93-94, 96-106 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-10-18 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-11-09 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Evelina Lövnord 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 93 

Information om entledigande och fyllnadsval av ledamöter och 

ersättare 

§ 94 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens socialutskott § 95 

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 

granskare 

§ 96 

Förvaltningens arbete med Bästa Barnkommun § 97 

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin 

§ 98 

Information från förvaltningen § 99 

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal -  
september 2021  

§ 100 

Svar avseende remisser gällande översyn av reglementen § 101 

Redovisning av domar och beslut § 102 

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 103 

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 104 

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 105 

Information om ordförandebeslut § 106 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 93   

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 94  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.  
 

Cecilia Wiklund (V) har i skrivelse till kommunfullmäktige den 8 augusti 2021 

avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Kommunfullmäktige 

beslutade vid sammanträdet den 23 september 2021 § 141, att entlediga 

Cecilia Wiklund (V) från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Till ny 

ersättare utsågs Madeléne Jensen (V).  

 

Maria Höök (M) har i skrivelse till kommunfullmäktige den 28 juni 2021 

avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Kommunfullmäktige 

beslutade vid sammanträdet den 23 september 2021 § 142, att entlediga 

Maria Höök (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Till ny 

ersättare utsågs Mariana Swedberg (M). Fyllnadsval av ersättare behöver nu 

ske i socialnämndens socialutskott.  
 
Jelina Kronberg Thomasdotter (SD) har i skrivelse till kommunfullmäktige den 
5 augusti 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 september 2021, § 
143, att entlediga Jelina Kronberg Thomasdotter (SD) från uppdraget som 
ledamot i socialnämnden. Val av ny ledamot bordlades. 

Ärendets behandling  

Se kommunfullmäktiges beslut den 23 september 2021, §§ 141-143.  

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) informerar om kommunfullmäktiges beslut och  
hälsar Mariana Swedberg (M) och Madeléne Jensen (V) 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 95  Dnr. 2019-1 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens socialutskott 

Socialnämndens beslut 

Mariana Swedberg (M) utses till ny ersättare i socialnämndens socialutskott. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Av 31 och 33 §§ kommungemensamt reglemente för Marks kommun,  
kommunfullmäktiges beslut den 24 mars 2011, § 29, framgår att 
socialnämnden 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 Mariana Swedberg (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 
Mariana Swedberg 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 96   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 

av nya granskare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 13 september 2021. 

 
Socialnämnden utser Inger-Britha Freding Sölvebring (S) och Sara Lindwall 
(SD) till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 

Tommy Karlsryd (S) och Jörgen Hagman-Lindén (M) har granskat följande 
beslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 13 september 2021: 
 

- Sex beslut avseende ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen. 

 

- Ett beslut avseende utredning enligt 11 kap. 1 § 

socialtjänstlagen. Avslutas utan bistånd. 

 

- Ett beslut avseende utredning enligt 11 kap. 1 § 

socialtjänstlagen. Utredning inleds. 

Ärendets behandling 

Vid granskning av delegationsbeslut hade granskarna inget att erinra. 

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 13 september 2021. 
 
Socialnämnden utser Inger-Britha Freding Sölvebring (S) och Sara Lindwall 
(SD) till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

 

Förslagen antas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 97  

Förvaltningens arbete med Bästa Barnkommun 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen om Bästa Barnkommun till 
protokollet. 
 
Socialnämnden beslutar att information om problematisk skolfrånvaro kan 
flyttas till nästkommande sammanträde. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Calle Larsson informerar om och svarar på frågor kring 

arbetet med Bästa Barnkommun. Information om problematisk skolfrånvaro 

presenteras vid nämndens sammanträde den 15 november 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen om 
arbetet med Bästa Barnkommun kan antecknas till protokollet, och finner att 
så sker. 
 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om information om 
problematisk skolfrånvaro kan flyttas till nästkommande sammanträde och 
finner att så sker. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 98 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 och verksamhetschef Elisabeth Kroon 
informerar om och svarar på frågor kring socialförvaltningens strategier och 
beslut avseende Covid-19 pandemin enligt följande: 
 

- Förvaltningens Covid-anställningar avslutades i och med slutet av 

augusti. Förvaltningsledningen har beslutat att verksamheterna, 

utifrån den aktuella höga sjukfrånvaron, får bedöma möjligheterna att 

göra tillfälliga överanställningar. 
 

- Förvaltningen erbjuder egentestning med PCR test fortsatt för de som 

har symtom på Covid-19 och testning sker i hög utsträckning, men 

väldigt få får positiva svar. 

 

- Förvaltningsledningen informerar kontinuerligt i verksamheterna och 

har i samband med att restriktioner avslutats och samhället öppnat 

upp den 29 september uppmärksammat på fortsatt följsamhet till 

basala hygienrutiner och gällande rutiner för att skydda de sköra äldre 

och oss själva. 

 

- Varje chef ansvarar för att planera utifrån verksamhetens 

förutsättningar när de som arbetat hemifrån successivt och på 

smittsäkert sätt återgår till arbete på arbetsplatsen.  

 

- Förvaltningsledningen har informerat medarbetare som inte hunnit 

vaccinera sig för Covid-19 om möjligheten som ges då Västra 

Götalandsregionen anordnar stora vaccinationsdagen den 2 oktober. 

 

- Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccinering för årets influensa 

utifrån att man inte riktigt vet effekterna av och riskerna med att vara  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

forts. § 98 

 

sjuk i både Covid-19 och influensa. Socialförvaltningen 

rekommenderar att vård- och omsorgspersonal och övriga som vill  

vaccinera sig för säsongsinfluensan gör det på sin vanliga vårdcentral. 

Arbetsgivaren ersätter kostnaden som ett personligt utlägg i Personec. 

Vaccineringen sker utanför arbetstid. 

 

- Förvaltningsledningen har åter infört en kort avstämning varje vecka 

utifrån Covid-19. Rapportering till Socialstyrelsen om lägesbild och  

antal misstänkta och bekräftat smittade i verksamheterna fortsätter 

och även rapportering till kommunledningskontoret för besvarande till 

länsstyrelsen. 

 

- Sedan början av maj månad 2021, vecka 18, har förvaltningen 

rapporterat inga eller få antal misstänkta eller bekräftade fall av Covid-

19 i verksamheterna. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 oktober 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 99 Dnr. 2021-215 

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen och kommunens valda 
revisorer på kommunens behov av informationssäkerhetsarbete. 

Ärendet 

Mellan kl. 11:10 lördagen den 18 september 2021 och kl. 20:00 söndagen 
den 19 september 2021 påverkades möjligheten till åtkomst av klienters och 
brukares och patienters personuppgifter av att en fiberkabel grävts av. 
De IT-system som påverkats är alla de som nås via kommunens nätverk 
vilket omfattar bland andra socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens 
verksamhetssystem med patientjournaler, plattform för informations-
överföring till regionen, system för nyckelfria lås, samt app för telefonväxel 
och kontaktuppgifter. Den 20 september var det ännu oklart vilken påverkan 
avbrottet haft på eller risk det inneburit för de registrerades rättigheter. 
Eftersom utredning ännu inte fastställt att risken för de registrerades 
rättigheter är osannolik, anmäldes personuppgiftsincidenten till 
tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 
 
Åtkomst till kommunens dokumentcenter har sedan den 13 september 2021 
hindrats för samtliga kommunens anställda. Den 29 september kunde SPS 
åter göras tillgänglig för kommunens medarbetare. Att dokumentcenter inte 
varit tillgängligt har medfört att det inte funnits åtkomst till de person-
uppgifter och andra uppgifter som förekommer i filer som lagras där. 
Personuppgifter som berörs innefattar integritetskänsliga personuppgifter om 
klienter och brukare inom socialtjänst. En anmälan om personuppgiftsincident 
gjordes den 16 september 2021. Bedömningen som gjordes var att 
sannolikheten för risken i dagsläget inte går att fastställa och behöver utredas 
vidare i och med att incidenten fortfarande pågick. Det går därmed i dags-
läget inte att säga att risken är osannolik.  

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtanden den 30 september 2021, där det 
föreslås att socialnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på 
kommunens behov av informationssäkerhetsarbete. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om och svarar på frågor kring 
konsekvenser med anledning av avbrott av tillgång till kommunens nätverk, 
hindrad åtkomst till kommunens dokumentcenter och behov av åtgärder 
gällande informationssäkerhet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

forts. § 99 

Ledamöternas förslag till beslut 
Inger-Britha Freding Sölvebring (S) föreslår att socialnämnden 

uppmärksammar kommunstyrelsen och kommunens valda revisorer på 

kommunens behov av informationssäkerhetsarbete. 

 
Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om Inger-Britha Freding 
Sölvebrings (S) förslag kan antas och finner att så sker. 
 

Beslut skickas till 

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

Kommunens valda revisorer, per e-post till kommunrevision@mark.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 100 Dnr. 2021-14 

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal – 

september 2021  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och 
följetal per september 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 och november. Syftet är att nämnden ska ha underlag 
och vetskap om vad som sker i verksamheten kontinuerligt under året. 
 
Individ och familjeomsorg 
Verksamheten har inte fattat nya beslut på övergripande nivå och kan inte 
heller rapportera någon aktivitet eller händelse utöver förväntan. 
Familjeenheten har ännu inte helt nått måluppfyllelse i utredningsarbetet 
rörande barn- och familjer. Vuxenenheten når inte helt måluppfyllelse rörande 
vuxna som återkommer inom ett år efter erhållen behandlingsinsats. 
 
Funktionshinder 
Antal personer med insatser enligt LSS har succesivt ökat under året. 
Ökningen syns framför allt inom korttidsvistelse, där korttidstillsynen 
(fritidsverksamheten) har fått en stor ökning i samband med höstterminens 
start i augusti. Samtidigt som vi ser en minskning av antalet personer med 
personlig assistans som beviljat av kommunen, även antalet timmar per 
månad inom personlig assistans minskar. Antalet personer med beslut från 
Försäkringskassan har varit oförändrad under året. Vårdtyngden på några av 
gruppbostäderna har ökat och bemanningen har behövt ökas efter sommaren, 
vilket kommer att leda till en ökad personalkostnad inom särskilda boende. 
 

Ekonomi 

Socialnämnden redovisade ett underskott med 0,1 mnkr för perioden. 

Periodens totala nettokostnader summerade till 299,6 mnkr jämfört med 

periodens totala budget om 299,5 mnkr. Avvikelserna mot budget visade 

underskott på individ- och familjeomsorgen (-13,9 mnkr köpta vårdplatser), 

medan funktionshinder och ledning/administration och central förvaltning 

redovisade överskott (+9,1 mnkr respektive +4,7 mnkr). Överskottet inom 

funktionshinders verksamheter berodde på minskade volymer inom personlig 

assistans samt att flera verksamheter har bedrivits i mindre omfattning än 

vanligt (relaterat till covid-19) och därmed genererat lägre kostnader under 

året. Överskottet inom ledning/administration och central förvaltning beror på 

en budgetreserv motsvarande 3,0 mnkr i perioden samt otillsatta resurser. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

forts. § 100 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 4 oktober 2021, 
där det föreslås att socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning vad 
avser ekonomi och följetal per september 2021. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscheferna Elisabeth Kroon och Calle Larsson, samt ekonom Esther 

Axelsdóttir-Clausen föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och 
följetal per september 2021. 
 
Förslaget antas. 
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Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 101 Dnr. 2021-181, 183, 186, 189 

Svar avseende remisser gällande översyn av reglementen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar socialförvaltningens svar på remiss gällande översyn av 
reglemente för socialnämnden, miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden 
samt kommungemensamt reglemente för nämnderna, som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsen.  
 
Socialnämnden avstår ifrån att svara på övriga remisser gällande översyn av 
reglementen. 
 
Reservation 
Ann Iberius-Orrvik (M) och Sara Lindwall (SD) reserverar sig till förmån för 
Ann Iberius-Orrviks (M) tilläggsförslag. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en 
översyn skedde 2012. Sedan dessa har flera revideringar gjorts, men inte en 
samlad översyn av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till 
justeringar har tagits fram på kommunledningen i samråd med 
socialförvaltningen. Remisser för alla nämndernas reglementen samt det 
kommungemensamma reglementet för nämnderna sker nu till kommunens 
nämnder för att inhämta synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente i 
kommunfullmäktige.  

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 september 2021, § 41, där det 
föreslås att socialnämnden antar socialförvaltningens svar på remiss gällande 
översyn av reglemente för socialnämnden, miljönämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt kommungemensamt reglemente för nämnderna, 
som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen. Samt att 
socialnämnden avstår ifrån att svara på övriga remisser gällande översyn av 
reglementen. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 17 september 
2021. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår följande tillägg i yttrandet, i det stycke som 
avser barn- och utbildningsnämndens reglemente, § 5:  
 
”Barn- och utbildningsnämnden ska i samband med tecknande av avtal med 
Migrationsverket respektive länsstyrelsen informera Socialnämnden, då 
ansvaret för mottagande av ensamkommande barn ligger under 
Socialnämnden”. 
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Beslutsgång  

Johan Lepp (L) föreslår att socialnämnden antar socialförvaltningens svar på 
remiss gällande översyn av reglemente för socialnämnden, miljönämnden, 
barn- och utbildningsnämnden samt kommungemensamt reglemente för 
nämnderna, som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen, samt att 
socialnämnden avstår ifrån att svara på övriga remisser gällande översyn av 
reglementen, och finner att så sker. 
 
Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden antar Ann Iberius-Orrviks (M) 
tilläggsförslag och finner att så inte sker. 

 

Beslut skickas till 

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

 

  
 



Sida 18(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 102 Dnr. 2021-22 

Redovisning av domar och beslut   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2021-08-31 – 2021-09-28, 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 den 30 september 2021, med bilagor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna domar och beslut för perioden 2021-08-31 – 2021-09-28 kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 103   

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. 2021-173 – Den 3 augusti 2021 vidarebefordrar tf. kommundirektör 

ett klagomål till nämnden som berör familjeenheten. Klaganden är anhörig 

till person vars barn har omhändertagits. Klagomålet består av en debatt-

artikel som handlar om att barnens behov lämnas därhän. Till klagomålet 

bifogar klaganden även ett tidigare inlämnat klagomål där kritik riktas mot 

socialtjänstens agerande i anslutning till omhändertagandet. 

 

- Dnr. 2021-134 - Klagomål inkommer den 3 juni 2021 och tas emot av 

samordnande stödpedagog inom funktionshinder. Klagomålet kommer från 

anställd på livsmedelsbutik. Klaganden uppger att de har en kvinnlig kund 

som de har svårt att bemöta i butiken. Personalen behöver upprepade 

gånger hjälpa kvinnan, då hon inte kan bestämma sig för vad hon ska 

köpa eller att hon vill köpa för mer än vad hennes pengar räcker till. 

Personalen har frågat kvinnan var hon bor, men kvinnan ska då inte ha 

velat avslöja det med hänvisning till att personalen då befaras ringa till 

boendet. 

 
- Dnr. 2021-194 - Klagomål inkommer den 2 september 2021 via 

synpunktstelefonen. Klagomålet berör försörjningsstödsenheten och 
handlar om att klaganden inte har ätit på tre dagar. Klaganden anför att 
inget akut stöd ges och att klaganden känner sig dåligt bemött vart han 
än vänder sig. 
 

- Dnr. 2021-195 - Klagomål inkommer den 7 september 2021 i mailform till 
nämndbrevlådan. Klaganden informerar om att telefonkontakt har tagits 
med IFO:s reception och att klaganden där har fått ett oacceptabelt 
bemötande. Klaganden anser sig ha blivit bemött med nedlåtande attityd 
och att ”någon lägger på luren”. 
 

- Dnr. 2021-198 - Klagomål inkommer den 8 september 2021 från brukare 
på försörjningsstödsenheten. Klaganden menar sig ha hamnat mellan 
”stolarna” och är missnöjd över att svar på ansökan om bistånd till 
tandvård inte har meddelats. Klaganden vill ha information om vem som 
är ny handläggare samt informerar om att hon stämt handläggare för 
kränkning. 
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- Dnr. 2021-202 - Klagomål inkommer den 16 september 2021 via 
synpunktstelefon. Klagande är anhörig till kvinna som bor på service-
boende och klagande ifrågasätter hur personal har agerat i samband med 
att kvinnan ramlat. Klagande vill veta mer kring omständigheterna kring 
fallet och varför hon inte blev kontaktad förrän dagen efter. 
 

- Dnr. 2021-204 - Förvaltningschef fick den 17 september 2021 telefon-
samtal från en pappa gällande kommunens beslut om assistans för sonen. 
Sonen har fått avslag på assistans och beviljats inhibition till november 
2021. Pappan undrar hur beslutet har kunnat fattas och menar att en av 
föräldrarna behöver säga upp sig från arbetet för att ta hand om sonen. 
 

- Dnr. 2021-208 – En kvinna meddelar den 21 september 2021 via 
synpunktstelefonen att hon är mycket nöjd med sin handläggare på 
försörjningsstödsenheten. Kvinnan uppger att handläggaren alltid är 
tillmötesgående, svarar vänligt och har handlagt ärendet på ett korrekt 
sätt. 
 

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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§ 104   

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) 
2021-09-01 – 2021-09-30. 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 
2021-09-01 – 2021-09-30. 
 
Attesträtter 
- 
 
Socialnämndens socialutskott 
2021-09-21. 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

2021-09-27. 

 

Avtal 
Dnr. 2021-210 – Ramavtal avseende handledningstjänster, 
Relationskonsulterna i Sverige AB. 
 
Dnr. 2021-208 – Ramavtal avseende handledningstjänster, S:t Lukas i 
Göteborg AB. 
 
Dnr. 2021-211 – Ramavtal avseende handledningstjänster, ViaBett AB.  
 
Dnr. 2021-212 – Ramavtal avseende handledningstjänster, Psykologia AB. 
 
Dnr. 2021-212 – Ramavtal avseende handledningstjänster, Firma Maria 
Lundgren Dellgran. 
 
Dnr. 2021-201 – Placeringsavtal för skyddat boende, Kvinnojouren Maria. 
 
Dnr. 2021-163 – Placeringsavtal HVB Vuxna med missbruk, iCuro – HVB 
Sjövik. 
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Dnr. 2021-163 – Placeringsavtal HVB Vuxna med missbruk, iCuro – HVB 
Sjövik.  
 
Dnr. 2021-27 – Placeringsavtal för boende med boendestöd/stödboende, 
Thamstorp via Nytida.  
 
Dnr. 2021-218 – Placeringsavtal för boende med boendestöd/stödboende, 
Fritslavägen Boende AB.  
 
Övrigt 
Dnr. 2021-115 – Beslut om direktupphandling av utbildning för att förebygga 
hot och våld inom Individ- och familjeomsorgen. 
 
Dnr. 2021-75 – Beslut om direktupphandling av digitalt verksamhetsstöd för 
behandling av beroendesjukdomar, Individ- och familjeomsorgen. 
 
Dnr. 2021-155 – Yttrande till Borås tingsrätt.  
 
Lex Sarah anmälningar/utredningar 
Dnr. 2021-176. 
 

Beslutsgång 

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

 

  
 



Sida 23(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-10-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 105   

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner att en person från respektive parti har möjlighet 
att delta i den websända konferensen Grundutbildning i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den 16 december 2021. 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning utgår. 
 
Socialnämnden godkänner att ledamöter och ersättare deltar i Utbildning 
gällande hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på barn och unga, den 
11-12 november 2021. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och rese-
ersättning utgår. 
 
Socialnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och 
konferenser till protokollet. 

Meddelanden 

Statistiska centralbyrån  

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2022, 

preliminärt utfall september. 

 

Varbergs kommun 

Beslut gällande bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun. 

 
Kurser och konferenser 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Webbsänds den 12 oktober samt 16 december 2021. 
 
Marks kommun 
Utbildning gällande hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på barn och 
unga. Webbsänds den 11–12 november 2021.  
 
Västra Götalandsregionen 
Digitalt seminarium – Bryt ensamheten. Webbsänds den 16 november 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande: 
 
Socialnämnden godkänner att en person från respektive parti har möjlighet 
att delta i den websända konferensen Grundutbildning i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den 16 december 2021. 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning utgår. 
 
Socialnämnden godkänner att ledamöter och ersättare deltar i Utbildning 
gällande hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på barn och unga, den 
11-12 november 2021. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och rese- 
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ersättning utgår. 
 
Socialnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och 
konferenser till protokollet. 
  

Förslagen antas. 
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§ 106   

Information om ordförandebeslut  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen om ordförandebeslut till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) informerar om följande ordförandebeslut: 
 
- Beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen i form av 

utbildningsresor.  
 

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

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

- Beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen i form av 
utbildningsresor. 

Beslutsgång 

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

 

 
 

 


