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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden  

2021-11-15 

Tid   Klockan 08.30 – 11.35 

Paus / Ajournering  Klockan 09.55 – 10.10, 11.05 – 11.10 

Plats 
 

 Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal 

Beslutande  L  Johan Lepp, ordförande 

 M Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande 

 S Tommy Karlsryd  

 S Helen Eriksson, tjänstgör för Inger-Britha Freding Sölvebring (S), §§ 

107-124 

 S Maria Holmberg, tjänstgör för Inger-Britha Freding Sölvebring (S), §§ 

125-128 

 S Rainer Lohager 

 C Anette Nilsson 

 C Boine Johnsson, tjänstgör för Anna-Lena Gunnarsson (C), §§ 107-111 

 C Anna-Lena Gunnarson, §§ 112-128 

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

 SD Sara Lindwall 

 M Mariana Swedberg, tjänstgör för Roger Lundstedt (SD) 

 KD Agneta Bergeld 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

C Boine Johnsson, §§ 112-128 

L Stina Isaksson 

V Madeléne Jensen 

S Maria Holmberg, §§ 107-124 

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Calle Larsson Verksamhetschef  

 Janny Åhman Nämndsekreterare  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 107-125 

 Hans Borg Administrativ chef §§ 107-125 

 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare §§ 107-117 

 Maria Olsson Planeringsledare §§ 107-117 

 Tor Ellnefors Ekonom §§ 107-117 

 Kristina Chodor Enhetschef §§ 107-111 

 Maria Fransson Tf. verksamhetschef, 

BUF 

§§ 107-111 

 Cecilia Alsgren Enhetschef § 112 

 Jenni Gustafsson Verksamhetsutvecklare § 112 
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Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 15 november 2021, klockan 11.45 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 107-128 

Janny Åhman 

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 

2021-11-15, §§ 107-128 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-11-15 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-12-07 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 107 

Anmälan och prövning om jäv § 108 

Information om fyllnadsval av ledamot (SD) § 109 

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 

granskare 

§ 110 

Information om problematisk skolfrånvaro § 111 

Analys av försörjningsstöd § 112 

Information från förvaltningen § 113 

Förslag på ändring av verksamhetsnamn – från Funktionshinder-
verksamheten till Funktionsstöd 

§ 114 

Svar avseende remiss från teknik- och servicenämnden gällande 
måltidsprogram för Marks kommun 

§ 115 

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin 

§ 116 

Oktoberrapport 2021 § 117 

Tidplan för sammanträden 2022 § 118 

Redovisning av domar och beslut § 119 

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 120 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut   § 121 

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 122 

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 123 

Information om samverkansdokument avseende socialnämndens 

samverkan enligt LSS 15 § punkt 7 med lokala funktionshinders-

organisationer 

§ 124 

Information om ordförandebeslut § 125 

Upphörande av umgängesbegränsning § 126 
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Upphörande av umgängesbegränsning § 127 

Nedläggning av faderskapsutredning § 128 
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§ 107   

Förändring av ärendelistan 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Nedläggning av faderskapsutredning, tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår att socialnämnden fastställer ärendelistan 
med följande ändring: 
 
Nedläggning av faderskapsutredning, tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om ändring av  
ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
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Socialnämnden 

2021-11-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 108   

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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§ 109  Dnr. 2019-1 

Information om fyllnadsval av ledamot (SD) 

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.  
 
Jelina Kronberg Thomasdotter (SD) har i skrivelse till kommunfullmäktige den 
13 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 och bordlade val av ny ledamot. Kommunfullmäktige 
beslutade vid sammanträdet den 21 oktober 2021, § 166, att till ny ledamot 
utses Roger Lundstedt. 

Ärendets behandling  

Se kommunfullmäktiges beslut den 21 oktober 2021, § 166.  

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) informerar om kommunfullmäktiges beslut och  
hälsar Roger Lundstedt välkommen till socialnämnden.   

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet och finner att så sker. 
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§ 110   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 

av nya granskare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 11 oktober 2021. 

 
Socialnämnden utser Rainer Lohager (S) och Madeléne Jensen (V) till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 

Inger-Britha Freding Sölvebring (S) och Sara Lindwall (SD) har granskat 
följande beslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 11 oktober 
2021: 
 

- Ett beslut avseende placering enligt 27 § lag om vård av 

missbrukare i vissa fall. 

 

- Ett beslut avseende boendestöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. 

 

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

socialtjänstlagen. 

 

- Ett beslut avseende personlig assistans enligt 9 kap. 2 § lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. 

 

- Ett beslut avseende personlig assistans enligt 9 § 10 lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. 

Ärendets behandling 

Vid granskning av delegationsbeslut hade granskarna inget att erinra. 

Dagens sammanträde 

Sara Lindwall (SD) framför 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 11 oktober 2021. 
 
Socialnämnden utser Rainer Lohager (S) och Madeléne Jensen (V) till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
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forts. § 110 

 

Förslagen antas. 
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§ 111  

Information om problematisk skolfrånvaro  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Tf. verksamhetschef för barn- och utbildningsförvaltningen Maria Fransson 

tillsammans med enhetschef Kristina Chodor informerar samt svarar på frågor 

om arbetet med att öka och förbättra samverkan kring elever med 

problematisk skolfrånvaro. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 112  

Analys av försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Tf. enhetschef Cecilia Alsgren och verksamhetsutvecklare Jenni Gustafsson 

redogör med en lägesbild och svarar på frågor om samverkan mellan 

försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 113  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Calle Larsson informerar och svarar på frågor om:  
 

- Rekrytering av enhetschef till försörjningsstödsenheten och 
familjeenheten.  

 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar om:  
 

- Rekrytering av enhetschefer inom funktionshinderverksamheten.  
 

- Renoveringen av Ljuspunkten. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 114 Dnr. 2021-225 

Förslag på ändring av verksamhetsnamn – från 

Funktionshinderverksamheten till Funktionsstöd 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att Funktionshinderverksamheten byter namn till 
Funktionsstöd från och med den 1 januari 2022. 

Ärendet 

För att förenkla och ge Funktionshinderverksamheten en positiv förförståelse 
av verksamheten bör nytt namn antas, Funktionsstöd.  
 
Historiskt har ordet handikapp använts för målgruppen och i Socialstyrelsens 
termbank, som innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg, avråds 
användandet av ordet. Rekommendationen är att i stället använda funktions-
nedsättning och funktionshinder, där nedsättningen är nedsättning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och hinder en begränsning som en 
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.  
 
Under några år har diskussion pågått inom verksamheten att byta namn. 
Frågeställningen har diskuterats med brukare inom några verksamheter och 
omvärldsanalyser har skett. Ordet Funktionsstöd har lyfts fram som ett 
positivt och användbart namn. Flera kommuners verksamhet för funktions-
hinder heter Funktionsstöd, bland annat i Göteborg, Karlstad, Ängelholm, 
Kävlinge, Linköping, Kungsbacka, Hammarö och Malmö. Namnet Funktions-
hinderverksamheten är långt och kan uppfattas negativt då det fokuserar på 
hinder. Ordet Funktionsstöd upplevs positivt och att stödet som ges kan 
främja möjligheter genom att stödja, underlätta och stärka brukarna i deras 
vardag.  

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 november 2021, § 47, där det 
föreslås socialnämnden beslutar att Funktionshinderverksamheten byter namn 
till Funktionsstöd från och med den 1 januari 2022. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 14 oktober 2021. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) redogör för ärendet.  

Ledamöters förslag till beslut  

Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden beslutar att Funktionshinderverksamheten byter namn till 
Funktionsstöd från och med den 1 januari 2022. 
 
Sara Lindwall (SD) yrkar bifall till Johan Lepps (L) förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden beslutar enligt eget   
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forts. § 114 
 
förslag, med instämmande av Sara Lindwall (SD), och finner att så sker. 

 

____________ 
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§ 115 Dnr. 2021-199 

Svar avseende remiss från teknik- och servicenämnden 

gällande måltidsprogram för Marks kommun  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande och översänder 
det som sitt eget till teknik- och servicenämnden. 

Ärendet 

Kostverksamheten har under 2021 arbetat med att ta fram ett styrdokument 
för måltiderna i de olika verksamheterna i Marks kommun. Arbetet har utförts 
förvaltningsövergripande genom en arbetsgrupp med representanter från 
olika förvaltningar. Arbetet har resulterat i ett utkast till måltidsprogram. 
Teknik-och servicenämndens utskott beslutade den 2 september 2021, § 77, 
att skicka Måltidsprogram för Marks kommun på remiss till nämnden. 
Nämndens yttrande lämnas senast den 30 november. 

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 november 2021, § 46, där det 
föreslås socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande och 
översänder det som sitt eget till teknik- och servicenämnden. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 21 oktober 
2021. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

Per e-post till: tsn@mark.se, dnr. TSN 2020-417 

____________
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§ 116 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: 
 
- Rapportering till Socialstyrelsen fortsätter varje vecka om lägesbild samt 

antal misstänkta och bekräftade fall av Covid-19 i verksamheterna. 
Rapportering av lägesbild till länsstyrelsen sker genom kommunledningen 
jämna veckor. Socialförvaltningen rapporterar fortsatt om måttlig 
påverkan eftersom det är hög ansträngningsgrad ute i verksamheterna 
och personalfrånvaro. Personalfrånvaron rapporteras dagligen inom 
äldreomsorg och funktionshinder och ligger i medeltal på 11% sedan 
början av oktober. 

 
- Vaccination av brukare med tredje dos påbörjades i liten skala på några 

vård- och omsorgsboende under vecka 42 för att sedan fortsätta på övriga 
vård- och omsorgsboenden och fyra boenden i funktionshinder med äldre 
brukare. Därefter vaccineras brukare inskrivna i hemsjukvård med 
hemtjänst.  
 

- Erbjudande om vaccination med tredje dos för medarbetare inom vård- 
och omsorg planeras i samverkan med vårdcentralerna och kan komma 
att samordnas med erbjudande av vaccination för säsongsinfluensa, 
eventuellt med start under vecka 49. 

 

- Förvaltningen följer och informerar om gällande rutiner för skydds-

utrustning. Vårdhygien meddelar att det kan komma lättnader i source 

control som innebär att det räcker med munskydd i vårdnära arbete (inom 

2 meter) och att skyddsglasögon och visir inte längre krävs. Egentest av 

medarbetare med symptom inom vård- och omsorg fortsätter tills vidare.   

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 8 november 2021.  
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forts. § 116 

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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§ 117 Dnr. 2021-14 

Oktoberrapport 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner oktoberrapport 2021 socialnämnden och 
översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden konstaterar att prognostiserat underskott på 2 miljoner kronor 
består av 2,6 miljoner kronor i Covidkostnader. Då socialnämnden får gå med 
underskott motsvarande Covidkostnader, kan nämnden konstatera ett 
överskott på 600 tusen kronor för år 2021. 
 
Socialnämnden antecknar verksamhetsuppföljning per oktober. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Oktoberrapporten skall vara en kort och koncis uppföljning av nämndens 
prognos för verksamhet och ekonomi. Oktoberrapporten fokuserar på 
förändringar jämfört med det som nämnden redovisat i delårsrapporten. 
 
Verksamheten har sedan delårsrapporten inte tagit några beslut på 
övergripande nivå eller utfört arbetsuppgifter utöver ”det vanliga arbetet". 
Sedan delårsrapporten har nämnden fått återbetalt de pengar som tidigare 
hade ålagts nämnden att betala till Försäkringskassan. 
 
I årets oktoberrapport följer kommunledningen upp åtgärder inom 
Deklarationen för en stark demokrati. Förvaltningen har gjort ett förslag på 
skrivning. 
 

Ekonomi 

Helårsprognosen för socialnämnden beräknades i delårsrapporten i augusti bli 

ett underskott på 3,8 mnkr. Efter oktober månads utfall har årets prognos 

reviderats till ett underskott om 2,0 mnkr, vilket innebär att underskottet 

minskar med 1,8 mnkr jämfört med delårsrapporten. Orsaken är att 

kostnadsnivåerna har minskat mer än prognosticerat i delårsrapporten. 

Merkostnader för covid-19 prognosticeras till 2,6 mnkr, vilket är 0,9 mnkr mer 

än prognosen i augusti. Det innebär att ordinarie verksamhet prognosticeras 

till ett överskott om 0,6 mnkr. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 8 oktober 2021, 
där det föreslås att nämnden godkänner oktoberrapport 2021 socialnämnden 
och översänder den till kommunstyrelsen. Nämnden antecknar verksamhets-
uppföljning per oktober. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning den 1 november 2021, § 49. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscheferna Elisabeth Kroon och Calle Larsson, kvalitetsutvecklare   
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forts. § 117 
 

Lisa Hederstierna samt ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet och svarar på 

frågor.  

Ordförande Johan Lepp (L) ajournerar sammanträdet i fem minuter, klockan 
11.05. Efter ajourneringen återupptogs sammanträdet klockan 11.10. 

Ledamöters förslag till beslut 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden godkänner oktoberrapport 2021 socialnämnden och 
översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden antecknar verksamhetsuppföljning per oktober. 
 
Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår följande tillägg till beslut: 
 
Socialnämnden konstaterar att prognostiserat underskott på 2 miljoner kronor 
består av 2,6 miljoner kronor i Covidkostnader. Då socialnämnden får gå med 
underskott motsvarande Covidkostnader, kan nämnden konstatera ett 
överskott på 600 tusen kronor för år 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden beslutar enligt eget 

förslag, med Ann Iberius-Orrvik (M) tillägg, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
Per e-post till: ks@mark.se 
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§ 118 Dnr. 2021-222 

Tidplan för sammanträden 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer tidplanen för år 2022 enligt socialförvaltningens 
förslag. 
 
Socialnämnden föreslår socialutskottet att fastställa tidplanen för år 2022 
enligt socialförvaltningens förslag. 

Ärendet 

Socialnämnden ska för varje verksamhetsår fatta beslut om sammanträdes-
tider för nämnden och dess utskott. Socialnämnden har att ta ställning till 
sammanträdestider för år 2022. I arbetet med att ta fram en tidplan för 
socialutskottets sammanträden 2022 har samråd skett med verksamhetschef 
och enhetschefer inom individ-och familjeomsorgen samt myndighetschef 
inom funktionshinder. Förslag på sammanträdesdatum möjliggör för social-
förvaltningen och socialnämnden att fullfölja sitt uppdrag och ligger i linje 
med kommunstyrelsens tidsplanering vad avser verksamhetsrapporter, 
delårsrapporter och budget. 

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 november 2021, § 48, där det 
beslutade om att godkänna arbetsutskottets sammanträdestider i enlighet 
med förvaltningens förslag. Enligt det kommungemensamma reglementet är 
det varje utskott som bestämmer sin sammanträdesplan. Arbetsutskottet 
föreslår att tidsplanen för 2022 gällande socialnämnd och socialutskott 
fastställs i socialnämnd och socialutskott enligt förvaltningens förslag. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 20 oktober 
2021, där det föreslås att socialnämnden fastställer sammanträdestider för år 
2022 för socialnämnden och dess utskott. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) redogör för ärendet.  

Ledamöters förslag till beslut  

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden fastställer tidplanen för år 2022 enligt socialförvaltningens 
förslag. 
 
Socialnämnden föreslår socialutskottet att fastställa tidplanen för år 2022 
enligt socialförvaltningens förslag. 
 

Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår följande beslut: 

Socialnämnden fastställer sammanträdestider för år 2022 för socialnämnden 

och socialutskottet. 
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Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) ställer proposition på eget förslag mot Ann 

Iberius-Orrvik (M) förslag, och finner att socialnämnden beslutar enligt Johan 

Lepps (L) förslag.  

 

____________ 
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§ 119 Dnr. 2021-22 

Redovisning av domar och beslut   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2021-09-29 – 2021-10-31, 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 4 november 2021, med bilagor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna domar och beslut för perioden 2021-09-29 – 2021-10-31 kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 120   

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. 2021-129 - Klagomål inkom den 17 juni 2021 via Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO). Klagomålet kommer från anonym person som 

nämner flera synpunkter på hur personal på boende inom LSS uppför sig. 

IVO avslutar ärendet och begär inte att nämnden redovisar för IVO hur 

klagomålet hanterats. Däremot kan IVO längre fram utöva tillsyn och då 

efterfråga hur arbetet med att utreda klagomål och genomförande av 

egenkontroll ser ut. 

 

- Dnr. 2021-202 - Fortsättning på klagomål i samma ärende. Klagande 

anför att personal endast kunnat lämna begränsad information om  

klagandes anhörig, som bor på boende inom funktionshinder. Enligt 

klagande finns det brister i dokumentationen. 

 
- Dnr. 2021-220 - Klagomål inkommer den 7 oktober 2021 via Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO). Klagande är anhörig till sökande och de har 
båda ansökt om bistånd med anledning av pressad hemsituation. 
Klagande önskar stöd och enligt klagomålet verkar det som att efterfrågad  
insats har avslutats. IVO har bedömt att i nuläget inte gå vidare med 
tillsyn av verksamheten. 

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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§ 121   Dnr. 2021-19 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om 
bistånd enigt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade under perioden 2021-07-01 – 2021-09-30, 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 2021-07-01 – 2021-09-30.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av ej 
verkställda gynnande beslut om bistånd enigt socialtjänstlagen och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade under perioden 2021-07-01 – 
2021-09-30 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   

 
________________ 

  



Sida 25(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-11-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 122   

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) 
2021-10-01 – 2021-10-31. 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 
2021-10-01 – 2021-10-31 
 
Attesträtter 
- 
 
Socialnämndens socialutskott 
2021-09-27 
2021-10-19 
2021-10-26 
2021-11-09 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

2021-11-01 

 

Avtal 
Dnr. 2021-221 – Avtal avseende utbildning inom hot och våld, Durewall 
Institutet. 
 
Dnr. 2021-27 – Placeringsavtal, Nytida Strandhagen. 
 
Dnr. 2021-61 – Placeringsavtal.  
 
Dnr. 2021-226 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2021-228 – Licensavtal, Kontigo Care AB. 
 
Dnr. 2021-228 – Personuppgiftsbiträdesavtal, Kontigo Care AB. 
 
Dnr. 2021-61 – Placeringsavtal, Ekotopia Läkemedelsgruppen/Sverige AB.  
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forts. § 122 
 
Dnr. 2021-125 – Uppdragsavtal i kombination ABPU, CareOnDemand Sociala 
tjänster AB. 
 
Dnr. 2021-233 – Handledningstjänster, Göteborgs Centrum för 
Kompetensutveckling. 
 
Dnr. 2021-234 – Handledningstjänster, Camilla Karlsson Psykoterapi. 
 
Dnr. 2021-232 – Handledningstjänster, Thoresson psykologkonsult. 
 
Dnr. 2021-231 – Handledningstjänster, Magnus Gunnarsson. 
 
Dnr. 2021-237 – Placeringsavtal, Stiftelsen Smålandsgårdar.  
 
Dnr. 2020-51 – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2019-184 – Tilläggsavtal, Tieto Sweden AB.  
 
Dnr. 2020-149 – Avtal mellan SKR och Marks kommun avseende tillgång till 
kompetensutvecklingskoncept.  
 
Dnr. 2021-30 – Placeringsavtal, KF Länkens behandlingshem Hvidehus.  
 
Övrigt 
Dnr. 2021-238 – Direktupphandling av drogtester. 
 
Dnr. 2021-68 – Avstå att yttra sig avseende granskning av detaljplan för 
Assberg 3:21, Skene. 
 
Lex Sarah anmälningar/utredningar 
- 

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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§ 123   

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och 
konferenser till protokollet. 
 
Meddelanden 
Kommunfullmäktige  
§ 131, Sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2022   
§ 134, Revidering av policy för inköp och upphandling  
§ 141, Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (V)  
§ 142, Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (M)  
§ 143, Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (SD)  
§ 158, Delårsrapport 2021 för Marks kommun  
§ 166, Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden (SD)  
  
Kommunstyrelsen  
§ 143, Revidering av riktlinje för inköp och upphandling  
§ 145, Översyn av riktlinjer för kommunens kravverksamhet  
§ 156, Delårsrapport 2021 för Marks kommun  
§ 164, Antagande av målbild för Kinna centrum 2030  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
§ 242, Uppföljning av internkontrollarbete  
  
Kommunala funktionshinderrådet  
Sammanträdesprotokoll 23 augusti 2021  
  
Majblommans riksförbund  
Rapport - Majblommans barnrättspengar  
  
Mediapoolen  
Information om nyheter på mediapoolens hemsida  
  
Brottsförebyggande rådet  
Rapport - Politikernas trygghetsundersökning 2021 

Kurser och konferenser 

Det föreligger inga inbjudningar om kurser och konferenser. 

Dagens sammanträde 

Sara Lindwall (SD), Stina Isaksson (L) och Johan Lepp (L) informerar om sitt 
deltagande i Utbildning gällande hedersrelaterat våld och förtryck med fokus 
på barn och unga, den 11-12 november 2021, samt framför att den vart 
väldigt givande. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
meddelanden, kurser och konferenser kan antecknas till protokollet, och  
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forts. § 123 
 
finner att så sker.   

 

  
 



Sida 29(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-11-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 124  

Information om samverkansdokument avseende 

socialnämndens samverkan enligt LSS 15 § punkt 7 med 

lokala funktionshindersorganisationer  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) informerar om överenskommelse om samverkan 

mellan socialnämnden och de lokala funktionshinderorganisationerna som 

ingår i LSS-samverkan. Överenskommelsen är en tolkning enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 15 § punkt 7 och vad LSS 

samverkan i Marks kommun syftar till. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 125   

Information om ordförandebeslut  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen om ordförandebeslut till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) informerar om följande ordförandebeslut: 
 

- Dnr. 2019-1 - Rätt till arvode vid utbildning gällande 
hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på barn och unga, 
den 11-12 november 2021. 
 

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

 
- Beslut enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken om överflyttning av 

vårdnaden.  
 

- Beslut enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga om upphörande av umgängesbegränsning samt att ej röja 
vistelseort. 

 
- Beslut enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga om upphörande av umgängesbegränsning samt att ej röja 
vistelseort. 
 

- Beslut enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga om upphörande av umgängesbegränsning samt att ej röja 
vistelseort. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
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§ 126 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 

Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets – och sekretesslagen. 
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§ 127 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets – och sekretesslagen. 
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§ 128 

Nedläggning av faderskapsutredning  

 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets – och sekretesslagen. 
 

 
 


