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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden  

2022-02-21 

Tid   Klockan 08.30 – 10.55 

Paus   Klockan 09.40 – 10.00, 10.45-10.50 

Plats 
 

 Abbottsalen, Rydals konferenscenter, Rydal 

Beslutande  L  Johan Lepp, ordförande 

 M Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande 

 S Tommy Karlsryd 

 S Inger-Britha Freding Sölvebring 

 S Rainer Lohager 

 C Anette Nilsson 

 C Boine Johnsson, tjänstgör för Anna-Lena Gunnarson (C), §§ 1-4 

 C Anna-Lena Gunnarson, §§ 5-18 

 M Carl Ljungström, tjänstgör för Jörgen Hagman-Lindén (M), §§ 1-17 

 V Madeléne Jensen, tjänstgör för Carl Ljungström (M), § 18 

 SD Sara Lindwall 

 SD Roger Lundstedt 

 KD Agneta Bergeld 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

 S Helen Eriksson 

C Boine Johnsson, §§ 5-18 

L Stina Isaksson 

V Madeléne Jensen, §§ 1-17 

S Maria Holmberg 

 

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Calle Larsson Verksamhetschef  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Evelina Lövnord Nämndsekreterare  

 Shahla Adnani Ekonom  

 Tor Ellnefors Ekonom  



Sida 2(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden  

2022-02-21 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 21 februari 2022, klockan 11.20 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 1-18 

Evelina Lövnord 

Ordförande 

Johan Lepp (L) 

Justerande 

Ann Iberius-Orrvik (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Marks 

kommuns anslagstavla, hemsida: www.mark.se 

Instans 

Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 

2022-02-21, §§ 1-18 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-02-21 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-03-15 

 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Evelina Lövnord 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 1  

Anmälan och prövning om jäv § 2  

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialutskottet (S) § 3  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 

granskare 

§ 4  

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 

Covid-19 pandemin 

§ 5  

Information från förvaltningen § 6  

Information om återrapportering av 2021 års statsbidrag till 
kommuner 

§ 7  

Information om förnyat medlemskap i FOU Sjuhärad § 8  

Redovisning av verksamheten för personligt ombud år 2021 § 9  

Svar på remiss till Socialstyrelsen avseende förslag till nya  
föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer 

§ 10  

Årsrapport 2021 inklusive Kvalitetsberättelse § 11  

Redovisning av domar och beslut § 12  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 13  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut § 14  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 15  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 16  

Information om ordförandebeslut § 17  

Upphörande av umgängesbegränsning § 18  
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§ 1   

Förändring av ärendelistan 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialutskottet (S), tillförs 
ärendelistan. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår att socialnämnden fastställer ärendelistan 
med följande ändring: 
 
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialutskottet (S), tillförs 
ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om ändring av  
ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
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§ 2   

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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§ 3   Dnr. 2019-1 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialutskottet 

(S) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden entledigar Helen Eriksson (S) som ersättare i socialutskottet. 
 
Socialnämnden utser Maria Holmberg (S) till ersättare i socialutskottet. 

Ärendet 

Helen Eriksson (S) har i skrivelse, den 16 februari 2022, avsagt sig sitt 
uppdrag som ersättare i socialutskottet.  
 
Enligt kommungemensamt reglemente för nämnderna, 34 §, väljer nämnden, 
bland nämndens ledamöter och ersättare, ny ersättare till socialutskottet.  

Ledamöters förslag till beslut 

Tommy Karlsryd (S) föreslår att Maria Holmberg (S), utses till ny ersättare i 
socialutskottet.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden entledigar Helen 
Eriksson (S) från uppdraget som ersättare i socialutskottet, och finner att så 
sker. 
 
Ordförande Johan Lepp (S) frågar om socialnämnden utser Maria Holmberg 
(S) till ersättare i socialutskottet, och finner att så sker. 
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§ 4   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 

av nya granskare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden bordlägger granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 20 december 2021, till att redovisas vid 
sammanträdet den 28 mars 2022. 
 
Socialnämnden utser Anette Nilsson (C) och Agneta Bergeld (KD) till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 

Thord Harrysson (S) och William Solum-Faeste (SD) utsågs att granska 
delegationsbeslut vid socialnämndens sammanträde den 20 december 2021. 
Granskarna meddelade förhinder vid granskningstillfället av nedan angivna 
beslut. 
 

- Två beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 

ekonomiskt bistånd. 

 

- Ett beslut enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen, att inleda 

utredning, unga 18-21 år. 

 

- Ett beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 

boendestöd.  

 

- Ett beslut om bistånd enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade i form av bostad med särskild service för 

vuxna. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 

Socialnämnden bordlägger granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 20 december 2021, till att redovisas vid 
sammanträdet den 28 mars 2022. 
 
Socialnämnden utser Anette Nilsson (C) och Agneta Bergeld (KD) till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

 

Förslagen antas. 
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§ 5 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. Under vecka fyra var det särskilt ansträngt och 
förvaltningen rapporterade om allvarlig påverkan. En intern lägesbild 
rapporteras till Kommunledningskontoret varje vecka sedan 20 januari 
2022 då kommundirektören sammankallar till krisledningsmöte.  

 

- Personalfrånvaron rapporteras dagligen inom äldreomsorg och funktions-

hinder och ligger i medeltal på 20% under de senaste veckorna.  

 

- Utifrån en ökande smittspridning i samhället och att verksamheterna 

märkt av omfattande smittspårningar gjordes bedömningen att 

äldreomsorgens växelvård och dagverksamhet, funktionsstöds daglig 

verksamhet och daglig sysselsättning samt öppna verksamheter inom 

individ- och familjeomsorg borde stängas tillfälligt. Förvaltningschef 

beslutade den 5 januari 2022 att stänga följande verksamheter tillfälligt 

från och med den 10 januari 2022 till och med den 23 januari 2022:  

 

- äldreomsorgens växelvård och dagverksamhet,  

- funktionsstöds daglig verksamhet och daglig sysselsättning 

- öppna verksamheter inom individ- och familjeomsorg. 

 

 Inför återöppning ska bedömning gällande smittspridning och risker göras. 
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forts. § 5 

 

- Den 17 januari beslutar förvaltningschef att förlänga stängningen av 

äldreomsorgens växelvård och dagverksamhet, funktionsstöds daglig 

verksamhet och daglig sysselsättning samt öppna verksamheter inom 

individ- och familjeomsorg till och med 13 februari. 

 

- Förvaltningen inskaffar självtester (antigentester) för användning inom 

förvaltningen. Testet ska användas för den personal som kan undantas från 

familjekarantän, fullvaccinerade och de som nyligen har haft en smitta. 

Personal som det gäller ska testas dagligen under karantänperioden. MAS 

och verksamhetschefer tar fram information till berörda verksamheter. 

 

- Under vecka fem beslutar förvaltningsledningen att återöppna de tillfälligt 

stängda verksamheterna från och med den 14 februari. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 januari 2022.  

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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§ 6  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar och svarar på frågor om:  
 

- Arbetet med årsrapporten 2021.  
 

- Förvaltningen har, tillsammans med bemanningsenheten, påbörjat 
arbetet med ett systematiskt kompetensutvecklingsarbete för 
medarbetare i förvaltningen. 
 

- Riskanalys med anledning av den internationella förtalskampanj mot 
socialtjänsten i Sverige vad gäller omhändertagande av barn, enligt 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

 
Verksamhetschef Calle Larsson informerar och svarar på frågor om:  
 

- Lägesrapport kring de frågor som aktualiserats med anledning av den 
internationella förtalskampanj mot socialtjänsten i Sverige vad gäller 
omhändertagande av barn, enligt lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, LVU. 

 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar om: 
 

- Information avseende omprövning av beslut ges socialnämnden vid 
kommande sammanträde den 28 mars 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 7  

Information om återrapportering av 2021 års statsbidrag till 

kommuner 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om hur Socialstyrelsens statsbidrag 
har använts i verksamheterna under 2021.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 8  

Information om förnyat medlemskap i FOU Sjuhärad 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari och verksamhetschef Calle Larsson informerar 
och svarar på frågor om förnyat medlemskap i FOU Sjuhärad. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 9 Dnr. 2020-192 

Redovisning av verksamheten för personligt ombud år 

2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar och svarar på frågor om 
redovisningen av verksamheten för personligt ombud år 2021. 

Beslutsgång 

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

____________  
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§ 10 Dnr. 2021-254 

Svar på remiss till Socialstyrelsen avseende förslag till nya 

föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förvaltningens förslag på remissvar gällande förslag till 

föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer med tillhörande 

konsekvensutredning och översänder det som sitt eget till Socialstyrelsen. 

Ärendet 

Socialstyrelsen har bjudit in Marks kommun, genom socialnämnden, att lämna 

in synpunkter på ett nytt förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i 

nära relationer med tillhörande konsekvensutredning. Eventuella synpunkter 

ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 21 februari 2022.  

Socialstyrelsen har genomfört en uppföljning av föreskrifter och allmänna råd 

om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4). Syftet har varit att undersöka om 

föreskrifterna och allmänna råden är aktuella och ändamålsenliga.  

 

Socialstyrelsen har bland annat undersökt om det finns behov av att 

ytterligare styra mot förbättrad kvalitet i socialnämnders och vårdgivares 

arbete på området våld i nära relationer och mot ett stärkt skydd och stöd till 

våldsutsatta vuxna och barn samt till barn som bevittnat våld i nära relation. 

Uppföljningen visar bland annat på att det finns behov av vissa ändringar eller 

förtydliganden på några områden för att författningen i sin helhet ska vara 

aktuell och ändamålsenlig. Behoven av ändringar handlar främst om upptäckt, 

skydd och stöd samt om att förebygga att våld inte utövas igen. 

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 februari 2022, § 2, där det 

föreslås att socialnämnden antar förvaltningens förslag på remissvar gällande 

förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer med till-

hörande konsekvensutredning och översänder det som sitt eget till Social-

styrelsen. 

Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 28 januari 
2022. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) och verksamhetschef Calle Larsson lämnar 
information i ärendet.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag på remissvar gällande förslag till 
föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer med tillhörande 
konsekvensutredning och översänder det som sitt eget till Socialstyrelsen. 
 
forts. § 10 
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Förslaget antas. 
 

Remissvar skickas till 

Socialstyrelsen, som word-dokument, per e-post till 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se, rubrik Dnr 4.1-37013/2021    

____________ 
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§ 11 Dnr. 2021-14 

Årsrapport 2021 inklusive Kvalitetsberättelse 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner årsrapport 2021 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2021. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Nämndens årsrapport utgör underlag till Marks kommuns årsredovisning. 

Nämnden ska följa upp och analysera verksamhetens resultat samt rapportera 

till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. 

Det innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklings-

områden och händelser som ska rapporteras. Årsrapporten innehåller upp-

följning av nämndens mål och strategier som fastställdes i nämndplan 2021 - 

2022, uppföljning av verksamhet, personal och ekonomi för året 2021. 

År 2021 har till stor del präglats av Covid-19 pandemin. Trots pandemin har 

Nämnden i hög grad uppfyllt sina grunduppdrag gällande stöd till personer 

med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. 

Trots att Covid-19 pandemin till viss del begränsat möjligheterna för 

utvecklingsarbete har arbete ändå genomförts i verksamheterna under 2021. 

Till exempel kan nämnas att nämnden arbetat med att kvalitetssäkra 

familjerättstjänsterna, vräkningsförebyggande arbete och arbete för att 

förebygga våld i nära relation har utvecklats, nytt verksamhetssystem har 

implementerats och utveckling av bemanningsenheten har inletts. 

Socialnämnden redovisade ett underskott år 2021 om 0,8 mnkr jämfört med 

budgetramen på 397 mnkr. Föregående års utfall jämfört med budget var ett 

överskott om 0,6 mnkr. Årets nettokostnader uppgick till 397,8 mnkr, vilket 

motsvarade en ökning med 18,5 mnkr eller 4,9 procent jämfört med 

föregående år.  

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 februari 2022, § 3, där det 
föreslås att socialnämnden godkänner årsrapport 2021 översänder den till 
kommunstyrelsen samt att socialnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 
2021. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 18 januari 
2022, där det föreslås att socialnämnden godkänner årsrapport 2021 och 
översänder den till kommunstyrelsen samt att socialnämnden godkänner 
Kvalitetsberättelse 2021. 
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§ forts. 11 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscheferna Elisabeth Kroon och Calle Larsson samt ekonom Tor 
Ellnefors föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden godkänner årsrapport 2021 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2021. 
 
Förslagen antas. 
 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
Per e-post till: ks@mark.se 
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§ 12  

Redovisning av domar och beslut   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2021-12-04 – 2022-02-04, 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 15 februari 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna domar och beslut för perioden 2021-12-04 – 2022-02-04 kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.   

 

  
 



Sida 20(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-02-21 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 13   

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. 2021-241 – Den 18 november 2021 inkommer från IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg) vidarebefordrat klagomål från förälder 

till vårdnadshavare för placerat barn. 

 

- Dnr. 2021-242 – Den 18 november 2021 inkommer från IVO 

vidarebefordrade klagomål från förälder till placerat barn (samma ärende 

som ovan).  

 

- Dnr. 2021-248 – Den 29 november 2021 inkommer klagomål från 

assistent. Klaganden frågar sig hur hjälp kan dras in för personer med 

funktionsnedsättningar. 

 

- Dnr. 2021-253 - Klagomål inkommer via mail den 1, 5 samt 29 december 

2021. Klagomålet kommer från en vän till en person som har hemtjänst-

insatser. 

 

- Dnr. 2022-12 - Klagomål inkommer den 24 januari 2022 via 

synpunktstelefonen. Klaganden är anhörig till person på boende. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter kan antecknas till protokollet, 
och finner att så sker.   

 

  
 



Sida 21(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-02-21 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 14   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 2021-10-01 – 2021-12-31, till protokollet.   

Ärendet 

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

Ärendets behandling 

Se statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt 
SoL och LSS under perioden 2021-10-01 – 2021-12-31.  

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 2021-10-01 – 
2021-12-31 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   

 
________________ 

 

  



Sida 22(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-02-21 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 15   

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) 
2021-12-01 – 2022-01-31. 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. 
 
Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassnings-
bidrag 
2022-01-01 – 2022-01-31. 
 
Attesträtter 
- 
Anställningsbeslut och ledighet längre än sex månader 
2021-12-01 – 2022-01-31. 
 
Socialnämndens socialutskott 
2021-12-21 
2022-01-11 
2022-01-25 
2022-02-01 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-02-07. 

 

Avtal 
Dnr. 2021-32 – Avtal avseende praktikplats mellan Marks kommun och Marks 
cykel och fritid. 
 
Dnr. 2021-32 – Avtal avseende praktikplats mellan Marks kommun och 
Lindängs kök. 
 
Dnr. 2021-85 – Placeringsavtal för boende med boendestöd. 
 
Dnr. 2021-161 – Avtal om resor mellan Marks kommun och Horredstrafiken 
AB. 
 
Dnr. 2021-161 – Avtal om resor mellan Marks kommun och Horredstrafiken 
AB. 



Sida 23(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-02-21 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

forts. § 15 
 
Dnr. 2021-232 – Avtal om köp av handledning, Thoresson psykologkonsult.  
 
Dnr. 2021-236 – Tillägg nr. 1 till internhyresavtal, Teknik- och service-
förvaltningen. 
 
Dnr. 2021-260 – Avtal avseende översättning av socialnämndens dokument, 
Semantix. 
 
Dnr. 2021-262 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2022-11 – Avtal om handledartjänster, Borås Psykologmottagning HB. 
 
Dnr. 2022-15 – Avtal avseende bredband, fiber city, Bredband2 AB. 
 
Dnr. 2022-20 – Avtal avseende placering. 
 
Dnr. 2022-24 – Placeringsavtal för boende med boendestöd/stödboende. 
 
Dnr. 2022-24 – Placeringsavtal, barn- och ungdomsboende. 
 
Dnr. 2022-28 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2022-35 – Placeringsavtal, HVB Barn och unga. 
 
Dnr. 2022-36 – Avtal för öppenvårdsinsats. 
 
Övrigt 
Dnr. 2021-251 – Överenskommelse om samverkan med de lokala 
funktionshindersorganisationer som ingår i LSS-samverkan, 2021-12-10. 
 
Yttrande/kompletterande information avseende ansökan om 
vårdnadsöverflytt, 2021-12-21, Borås tingsrätt. 
 
Yttrande avseende ansökan om vårdnadsöverflytt, 2021-12-29, Borås 
tingsrätt. 
 
Dnr. 2020-55 – Beslut om tillfällig stängning av verksamheter, 2022-01-05. 
 
Dnr. 2020-55 – Beslut om förlängd tillfällig stängning av verksamheter till och 
med 13 februari 2022, 2022-01-17. 
 
Dnr. 2020-55 – Beslut om återöppning av tillfälligt stängda verksamheter från 
och med 14 februari 2022, 2022-02-04. 
 
Dnr. 2022-30 – Inhyrd personal till familjeenheten, 2022-02-08. 
 
Lex Sarah anmälningar/utredningar 
Dnr. 2022-10 – Ärendet avslutas med vidtagna åtgärder, 2022-01-18. 
 



Sida 24(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-02-21 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

forts. § 15 

Beslutsgång 

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

 

  
 



Sida 25(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-02-21 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 16   

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

Socialnämndens beslut 

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

Kurser och konferenser 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, fyra tillfällen under våren 2022. 
 
Västra Götalandsregionen 
Konferens - Förebygga våld i nära relationer, 10 maj 2022. 
 
Meddelanden 
Kommunfullmäktige  
§ 213/2021, Översyn av styrdokument Styrsystem i Marks kommun 
§ 214/2021, Översyn av kommungemensamt reglemente för nämnderna 
§ 215/2021, Översyn av reglemente för kommunstyrelsen 
§ 216/2021, Översyn av reglemente för krisledningsnämnden 
§ 221/2021, Översyn av reglemente för socialnämnden 
§ 224/2021, Översyn av reglemente för äldreomsorgsnämnden 
 
Kommunstyrelsen  
§ 216/2021, Oktoberrapport 2021 för Marks kommun 
§ 262/2021, Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet 
§ 268/2021, Verksamhetsplan 2022 för gemensamt folkhälsoarbete 
§ 270/2021, Fördelning av arbetsuppgifter mellan kommundirektör och 
biträdande kommundirektör   
  
Kommunala funktionshinderrådet 
Sammanträdesprotokoll från den 13 december 2021 
 
PWC 
Revisionsrapport uppföljning av placerade barn och unga 
 
Västra Götalandsregionen 
Årsrapport ungdomsmottagning 2021 
 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
meddelanden, kurser och konferenser kan antecknas till protokollet, och  

finner att så sker.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-02-21 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 17   

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 deltagande vid uppföljning av 
utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck som arrangerades 
den 26-27 maj 2021, den 11 januari 2022. 
 

- 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. 
 

- Ansökan om bistånd i form av utbildningsresor, enligt social-
tjänstlagen, den 24 januari 2022. 

 
- Ansökan om ersättning för utbildningsresor, enligt social-

tjänstlagen, den 24 januari 2022. 

Beslutsgång 

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

Socialnämnden 

2022-02-21 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 18 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 

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

____________  

 

 

 


