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Tor Ellnefors Ekonom §§ 136, 138 

 Maria Olsson Planeringsledare §§ 129-138 
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Socialsekreterare, 
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Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Marks 

kommuns anslagstavla, hemsida: www.mark.se 

Instans 
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Datum för anslags 

nedtagande 
2022-01-14 
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Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 
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 _____________________  

Evelina Lövnord 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 129 

Anmälan och prövning om jäv § 130 

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 

granskare 

§ 131 

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 

Covid-19 pandemin 

§ 132 

Information från förvaltningen § 133 

Ändring av delegationsordning § 134 

Riskanalys 2022 § 135 

Nämndplan 2022–2023 § 136 

Val av dataskyddsombud § 137 

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och nyckeltal 
 – november 2021 

§ 138 

Information om samverkansdokument avseende socialnämndens 
samverkan enligt LSS 15 § punkt 7 med lokala 
funktionshindersorganisationer 

§ 139 

Redovisning av domar och beslut § 140 

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 141 

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 142 

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 143 

Information om ordförandebeslut § 144 

Julhälsning § 145 

Vårdnadsöverflytt § 146 

Vårdnadsöverflytt § 147 

Vårdnadsöverflytt § 148 
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Umgängesbegränsning § 149 

Umgängesbegränsning § 150 

Umgängesbegränsning § 151 
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§ 129   

Förändring av ärendelistan 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Tre ärenden avseende umgängesbegränsning, tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår att socialnämnden fastställer ärendelistan 
med följande ändring: 
 
Tre ärenden avseende umgängesbegränsning, tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 

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

 

  

 



Sida 7(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-12-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 130   

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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§ 131   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 

av nya granskare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 15 november 2021. 

 
Socialnämnden utser Thord Harrysson (S) och William Solum-Faeste (SD) till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 

Rainer Lohager (S) och Madeléne Jensen (V) har granskat följande beslut 
anmälda vid socialnämndens sammanträde den 15 november 2021: 

 

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

socialtjänstlagen. 

Ärendets behandling 

Vid granskning av delegationsbeslut hade granskarna inget att erinra. 

Dagens sammanträde 

Madeléne Jensen (V) 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 15 november 2021. 
 
Socialnämnden utser Thord Harrysson (S) och William Solum-Faeste (SD) till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

 

Förslagen antas. 
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§ 132 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 har erbjudits och genomförts på 

samtliga vård- och omsorgsboende, fyra boenden i funktionshinder med 
äldre brukare och för brukare inskrivna i hemsjukvård med hemtjänst. 
Erbjudande om vaccination med tredje dos för medarbetare inom vård- 
och omsorg har genomförts under vecka 48 i samverkan med extern 
vaccinatör som upphandlats av koncernkontoret inom Västra 
Götalandsregionen. 
 

- Förvaltningen följer och informerar om gällande rutiner för skydds-

utrustning. Vårdhygien har under vecka 48 skärpt rekommendationerna 

gällande source control till nivå 2 som innebär att munskydd används 

kontinuerligt av all personal i vård- och omsorgslokaler, hemtjänstlokaler, 

lokaler där individ- och familjeomsorgens personal träffar brukare och 

klienter, daglig verksamhet där man inte kan hålla avstånd (2 meter).  

 

- Medarbetare inom vård- och omsorg som bär glasögon har fått rätt till 

ersättning för inköp av linser, med anledning av svårigheter att kombinera 

glasögon och skyddsutrustning som visir. Möjligheten till ersättning gäller 

inte de som redan, sedan tidigare har och använder linser.  
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forts. § 132 

 

Förvaltningsledningen har beslutat att förlänga rätten till ersättning för 

kostnader för linser till och med 31 mars 2022. 

 

- Förvaltningsledningen beslutar att fortsatt erbjuda egentest för 

medarbetare inom vård- och omsorg som har symtom och fortsätter med 

arbetssättet fram till 31 mars under förutsättning att möjlighet ges via 

Västra Götalandsregionen som tidigare. 

 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 13 december 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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§ 133  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Calle Larsson informerar och svarar på frågor om:  
 

- Krisstödsorganisation aktiverad i samverkan med berörda 
förvaltningar. 
 

- Utbildning om hot och våld för personal i verksamheten är i slutfasen. 
 

- Utvecklings- och samordningsarbete med berörda förvaltningar kring 
bland annat behov av fältassistenter och ungdomshandledare. 

 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar och svarar på frågor om:  
 

- Hög sjukfrånvaro bland personal på de olika verksamheterna.   
 

- Information om aktuellt ärende gällande assistans. 
 

- Lediga boendeplatser inom funktionsstöd. 
 
Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar och svarar på frågor om: 
 

- Rekrytering av en verksamhetschef till funktionsstöd. Anledningen är 
att möta behovet inom hälso- och sjukvården och utifrån ett kvalitets-
perspektiv i arbetet. I nuläget ansvarar en verksamhetschef för 
verksamheterna inom funktionsstöd samt hälso- och sjukvård. 

Beslutsgång 

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

Ändring av delegationsordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till förändring av delegationsordningen, där 
punkt A 31 och A 32 kvarstår. 

Ärendet 

Genom delegationsordningen flyttar nämnden över beslutanderätten i vissa 
frågor till enskilda anställda, förtroendevalda eller utskott. Socialnämndens 
delegationsordning revideras normalt två gånger per år utifrån ny lagstiftning 
och behov. Berörda verksamheter inom förvaltningen har getts möjlighet att 
lämna förslag till förändringar av delegationsordningen. En översyn har gjorts 
över nya lagar samt förordningar och bedömningen är att detta inte medför 
behov av förändringar i delegationsordningen. De förändringar som föreslås är 
utifrån förändringar i nämndens reglemente samt övriga identifierade behov. 

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2021, § 54. 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden utan förslag till beslut. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 29 november 
2021. 

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Hans Borg och utredare Magnus Svensson föredrar ärendet 
och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar förslag till förändring av delegationsordning, där  
punkt A 31 och A 32 kvarstår. 
 
Förslaget antas. 

____________  
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§ 135 Dnr. 2021-239 

Riskanalys 2022  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner riskanalys 2022. 

Ärendet 

Varje år måste nämnden fatta beslut om en internkontrollplan som biläggs 

nämndplanen. Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde och ska, utifrån en riskanalys, besluta om en plan för 

den internkontroll som ska utföras kommande år. Nämnden ska även vara 

delaktig i det riskarbete som mynnar ut i internkontrollplanen. Riskanalysen 

innehåller de risker förvaltningen ser är relevanta att arbeta med i verk-

samheterna. Det är utifrån denna som risker valts ut till internkontrollplanen. 

Riskanalysen innehåller därför även de risker som inte prioriterats till intern-

kontrollplanen. De risker som förvaltningen föreslår ”accepteras” i den 

samlade riskbilden hanteras därmed i verksamheterna på annat sätt än i 

internkontrollplanen. Förvaltningen och arbetsutskottet hade dialog angående 

riskanalysen 2022 på arbetsutskottets möte i november 2021. Utifrån detta 

presenterar nu förvaltningen ett förslag till riskanalys 2022.  

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2021, § 55, där det 
föreslås att socialnämnden godkänner riskanalys 2022. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 26 november 
2021. 

Dagens sammanträde 

Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna redogör för ärendet och svarar på 
frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden godkänner riskanalys 2022. 
 
Roger Lundstedt (SD) yrkar bifall till Johan Lepps (L) förslag. 
 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden beslutar enligt eget 
förslag, med instämmande av Roger Lundstedt (SD), och finner att så sker. 

____________  
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§ 136 Dnr. 2021-197 

Nämndplan 2022–2023  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner nämndplan 2022–2023 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden godkänner internkontrollplan 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Reservation:  
Ann Iberius-Orrvik (M), Sara Lindwall (SD) och Roger Lundstedt (SD) 
reserverar sig till förmån för Ann Iberius-Orrviks (M) förslag. 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokumentet som anger 
kommunens inriktning och viktigaste prioriteringar. Utifrån fullmäktiges 
budget fastställer nämnden i nämndplanen inriktning och prioriteringar för sin 
verksamhet. Utifrån nämndplanen fastställer sedan förvaltningschefen en 
verksamhetsplan som beskriver hur de politiska målen ska verkställas. 
Agenda 2030 ska genomsyra planering och genomförande av grunduppdraget 
och utvecklingsarbetet. Nämndens grunduppdrag är enligt lydelsen i 
kommunfullmäktiges budget. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt 
grunduppdrag genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att 
nämnden ska ha uppfyllt sitt grunduppdrag. Genom att i driftbudget fastställa 
fördelningen av kommunfullmäktiges budgetram per huvudverksamhet samt 
anslagsbindningsnivån, tydliggör nämnden vad tilldelade resurser ska 
användas till. Planerade investeringar redovisas per huvudverksamhet och 
beskrivs utifrån vilken påverkan de kommer få för medborgare och verk-
samhet. Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verk-
samhetsområde och ska utifrån riskanalys besluta om en plan för den intern-
kontroll som ska utföras. Riskanalysen har tagits fram mellan förvaltningen 
och arbetsutskott och beslutas i ett separat ärende. 

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2021, § 56, där det 
föreslås att socialnämnden godkänner nämndplan 2022–2023 och översänder 
den till kommunstyrelsen samt att socialnämnden godkänner internkontroll-
plan 2022 och översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 26 november 
2021, där det föreslås att socialnämnden godkänner nämndplan 2022–2023 
och översänder den till kommunstyrelsen samt att socialnämnden godkänner 
internkontrollplan 2022 och översänder den till kommunstyrelsen. 
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§ forts. 136 

 

Dagens sammanträde 

Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna, verksamhetschef Calle Larsson och 
ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Ledamöters förslag till beslut 
Johan Lepp (L), Tommy Karlsryd (S) och Anna-Lena Gunnarson (C) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ann Iberius-Orrvik (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 
internkontrollplan 2022.  
 
Sara Lindwall (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna 
internkontrollplan 2022. 
 
Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår följande ändringsförslag i nämndplan 2022–
2023:  
 
Punkt 2.2 Medborgarnas/brukarnas delaktighet – Nämnden ska genomföra 
regelbundna brukarråd med brukare. 
 
Punkt 2.6 Jämlik och jämställd verksamhet – Analys ska ske avseende 
utbetalning av ekonomiskt bistånd. 
 
Punkt 3.1 Funktionsstöd – Avseende följetal, Andel överklaganden där 
kommunens beslut fått bifall, godkänd nivå, ändras från 70–100 till 75–100. 
 
Tommy Karlsryd (S) yrkar avslag på Ann Iberius-Orrviks (M) ändringsförslag i 
nämndplan 2022–2023. 
 
Sara Lindwall (SD) yrkar bifall till Ann Iberius-Orrviks (M) ändringsförslag i 
nämndplan 2022–2023. 
 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag till internkontrollplan 2022, och finner att så sker. 

 

Beslutsgång 2 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag till nämndplan 2022–2023, och finner att så sker. 

 
Beslutsgång 3 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden beslutar enligt Ann 
Iberius-Orrviks (M) ändringsförslag, och finner att så inte sker. 
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forts. § 136 
 
Reservation:  
Ann Iberius-Orrvik (M), Sara Lindwall (SD) och Roger Lundstedt (SD)  
reserverar sig till förmån för Ann Iberius-Orrviks (M) förslag. 
 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
Per e-post till: ks@mark.se 
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§ 137 Dnr. 2021-250 

Val av dataskyddsombud 

Socialnämndens beslut 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsombud från 
den 1 januari 2022.   
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunen ansluter sig till den 
samverkan om dataskyddsombud som finns hos Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, med start den 1 januari 2022. 

Ärendet 
Varje personuppgiftsansvarig ska enligt EU:s dataskyddsförordning ha ett 

dataskyddsombud. Sedan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 har Marks 

kommun haft fyra utsedda dataskyddsombud. Kontinuitet i arbetet av data-

skyddsfrågor är av stor vikt för att kunna upprätthålla kvalitén i arbete. Det 

har därför utretts om dataskyddsombud ska anlitas externt eller fortsatt ske 

internt i kommunen, vilket har resulterat i att kommunen bör ingå i Borås-

regionens organisation av dataskyddsombud. Dataskyddsombud måste inte 

vara en fysisk person utan kan också vara en grupp eller en organisation, 

vilket uttryckligen anges av Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsyns-

myndighet vad gäller dataskydd. Inom gruppen eller organisationen ska 

ansvaret vara tydliggjort och en person ska rapporteras som kontaktperson 

till Integritetsskyddsmyndigheten.  

 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 december 2021, där det 
föreslås att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till data-
skyddsombud från den 1 januari 2022, samt att beslutet gäller under 
förutsättning av att kommunen ansluter sig till den samverkan om data-
skyddsombud som finns hos Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
med start den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) informerar om ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsombud från 
den 1 januari 2022.   
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunen ansluter sig till den 
samverkan om dataskyddsombud som finns hos Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, med start den 1 januari 2022. 
 

Förslagen antas. 

____________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-12-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 138 Dnr. 2021-14 

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal – 

november 2021  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och 
följetal per november 2021. 

Ärendet 

Utöver de fyra uppföljningsrapporter som nämnden skickar till kommun-

styrelsen varje år, gör socialförvaltningen en verksamhetsuppföljning utifrån 

ekonomi och nyckeltal till nämnden fem gånger per år: per februari, mars, 

maj, september och november. Syftet är att nämnden ska ha underlag och 

vetskap om vad som sker i verksamheten kontinuerligt under året. 

 

Individ och familjeomsorg 

Individ- och familjeomsorgen följer upprättade planer och bedöms leverera 

resultat enligt tidigare upprättad prognos för innevarande år. Under årets 

första månader noterades kraftigt ökade kostnader för köpt barn- och 

ungdomsvård. Enheten för försörjningsstöd noterar färre bidragshushåll men 

fler barn. Förklaringen är att färre hushåll med fler barn erhåller ekonomiskt 

bistånd. 

November månad har i hög grad påverkats av hög frånvaro av personalen 

både för sjukdom och vård av barn. Belastningen ökar också då det är svårt 

att få tag på vikarier för personal i verksamheten.  

Det var ett stort och flera dagars långt internetavbrott som påverkade både 

mobiltelefoner och internet. Internetavbrottet innebar att det inte fanns 

möjlighet att läsa journaler och annan information om brukare/patienter.  

Arbetet är i övrigt fortsatt präglat av hanteringen av att minska smittspridning 

av covid-19. Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället så har 

förvaltningen återinfört förebyggande åtgärder gällande skyddsutrustning och 

samling av personal som tidigare kunnat tas bort.  

Ekonomi 

Socialnämnden redovisade ett underskott med 0,9 mnkr för perioden. 

Periodens totala nettokostnader summerade till 365,0 mnkr jämfört med 

periodens totala budget om 364,1 mnkr.  Avvikelserna mot budget visar 

underskott på individ- och familjeomsorgen, vilket uppgick till -16,5 mnkr 

(köpta vårdplatser), medan funktionshinder (+ 10,1 mnkr) och administration 

och central förvaltning (+5,5 mnkr) redovisar överskott. Överskottet inom 

funktionshinders verksamheter beror 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 hänförs 

till budgetreserv motsvarande 3,7 mnkr i perioden samt vakanser. 

 



Sida 19(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-12-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

forts. § 138 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 26 november 
2021, där det föreslås att socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning 
vad avser ekonomi och följetal per november 2021. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Calle Larsson och ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet och 

svarar på frågor.  

Beslutsgång 

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

____________ 
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2021-12-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 139 Dnr. 2021-251 

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 överenskommelsen om samverkan 

mellan socialnämnden och de lokala funktionshinderorganisationerna som 

ingår i LSS-samverkan. Parterna är överens och har undertecknat överens-

kommelsen. 

Beslutsgång 

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

Socialnämnden 

2021-12-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 140 Dnr. 2021-22 

Redovisning av domar och beslut   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2021-11-01 – 2021-12-03, 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 bilagor, den 7 december 2021.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna domar och beslut för perioden 2021-11-01 – 2021-12-03 kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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2021-12-20 
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§ 141   

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. 2021-202 – Den 9 november 2021 förmedlas tre synpunkter av 

anhörig till brukare. Anhörig har uppmärksammat bra stöd och omsorg av 

brukaren i fråga, anhörig vill belysa den stress som upplevs bland 

personal på boendet samt upplevelsen av låg bemanning ibland. Slutligen 

lyfts frågan om hur brukare ska kunna betala i samhället som blir mer och 

mer kontantlöst. 

 

- Dnr. 2021-243 – Den 22 november inkommer beröm, via 

synpunktstelefonen, till socialsekreterare på försörjningsstödsenheten. 
 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-12-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 142   

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) 
2021-11-01 – 2021-11-30. 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 
2021-11-01 – 2021-11-30 
 
Attesträtter 
- 
 
Socialnämndens socialutskott 
2021-11-30 
2021-12-14 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

2021-12-06 

 

Avtal 
Dnr. 2021-91 – Placeringsavtal för boende med boendestöd/stödboende, 
Adonia Omsorg AB. 
 
Dnr. 2021-132 – Placeringsavtal, Hemlikt. 
 
Dnr. 2021-109 – Avtal gällande handledning, Handledare Lars Wåxberg.  
 
Dnr. 2021-247 – Ramavtal avseende drogtester, Pro Diagnostics Scandinavia 
AB. 
 
Dnr. 2021-240 – Ramavtal avseende handledningstjänster, Psykologpartners 
W & W AB. 
 
Dnr. 2021-220 – Förlängningsavtal, SafeDoc. 
 
Dnr. 2017-36 – Internhyresavtal, Teknik – och serviceförvaltningen, 
lokalförsörjning. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

forts. § 142 
 
Övrigt 
Dnr. 2021-245 – Yttrande gällande detaljplan för Kråkered 1:9 i Ubbhult, 
Marks kommun. 
 
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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Socialnämnden 

2021-12-20 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 143   

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och 
konferenser till protokollet. 
 
Meddelanden 
Kommunfullmäktige  
§ 188, Utdebitering 2022   
§ 189, Taxor och avgifter 2022  
§ 190, Budget 2022–2023 med plan för 2024–2025 för Marks kommun  
  
Kommunstyrelsen  
§ 165, Svar på motion om att servera mer viltkött i kommunens 
verksamheter  
  
Kommunala funktionshinderrådets arbetsutskott  
Sammanträdesprotokoll 11 oktober 2021  

  

Kurser och konferenser 
Det föreligger inga inbjudningar om kurser och konferenser. 

Dagens sammanträde 

Johan Lepp (L) informerar om sitt deltagande i grundutbildning i FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den 16 
december 2021, samt framför att den var givande. 

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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2021-12-20 
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§ 144   

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 Grundutbildning i FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
den 16 december 2021. 
 

- Ansökan om bistånd i form av utbildningsresor, enligt social-
tjänstlagen, den 13 december 2021. 
 

- Ansökan om bistånd i form av utbildningsresor, enligt social-
tjänstlagen, den 13 december 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
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2021-12-20 
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§ 145 

Jul- och nyårshälsning 

 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) riktar ett stort tack till nämnden och 

förvaltningens tjänstemän för gott samarbete under året samt önskar god jul 

och gott nytt år. Vice ordförande Ann Iberius-Orrvik (M) riktar ett stort tack 

till ordförande Johan Lepp (L), nämnden och förvaltningen för väl utfört 

arbete under året och önskar en god jul och gott nytt år.  

 

____________ 
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§ 146  

Vårdnadsöverflytt  

 

Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 

följer av offentlighets– och sekretesslagen. 
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§ 147  

Vårdnadsöverflytt  

 

Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 

följer av offentlighets– och sekretesslagen. 
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§ 148  

Vårdnadsöverflytt  

 

Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 

följer av offentlighets– och sekretesslagen. 
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§ 149 

Umgängesbegränsning 

 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets– och sekretesslagen. 
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§ 150 

Umgängesbegränsning 

 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets– och sekretesslagen. 
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§ 151 

Umgängesbegränsning 

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

 
 


