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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden  

2022-05-09 

Tid   Klockan 08.30 – 12.05 

Paus   Klockan 10.00 – 10.10 

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) 

 M Jörgen Hagman-Lindén 

 SD Sara Lindwall 

 SD Roger Lundstedt 

 L Stina Isaksson, tjänstgör för Agneta Bergeld (KD) 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

S Karl-Gustaf Wiberg 

S Thord Harrysson 

S Maria Holmberg 

 

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Calle Larsson Verksamhetschef  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 33-51 

 Hans Borg Administrativ chef §§ 33-51 

 Kristin Johansson Utredare §§ 33-51 

 Evelina Lövnord Nämndsekreterare  

 Jenni Gustafsson Verksamhetsutvecklare §§ 33-37 

 Katri Cimmerbeck Utvecklingsledare §§ 33-37 

 Kristina Chodor Enhetschef, 

familjeenheten 

§§ 40-41 

 Malin Lindelöf Enhetschef, 

familjeenheten 

§§ 40-41 

 Zulfikor Qahor Enhetschef, 

försörjningsstöds- 

enheten 

§ 42 

 Emilia Tamming Handläggare 

Bostadsanpassning 

§ 43 

 Aldin Avdic Utredningsledare §§ 33-51 



Sida 2(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-05-09 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 Shahla Adnani Ekonom §§ 33-51 

 Tor Ellnefors Ekonom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§§ 33-51 
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Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 9 maj 2022, klockan 12.30 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 33-52 

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 

2022-05-09, §§ 33-52 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-05-09 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-05-31 

 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Evelina Lövnord 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 33  

Anmälan och prövning om jäv § 34  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 

granskare 

§ 35  

Information om entledigande och fyllnadsval av ersättare (S)  § 36  

Information om brukarundersökning inom Individ- och 

familjeomsorgens myndighetsutövning samt information om 

kommande brukarundersökning  

§ 37  

Information om förvaltningens arbete med anledning av kriget i 
Ukraina  

§ 38  

Information från förvaltningen  § 39  

Information gällande utvecklingen av antalet orosanmälningar samt 
information om samverkan med skolan  

§ 40  

Yttrande till kommunens valda revisorer avseende granskning av 
arbetet med placeringar av barn och unga i hem för vård och boende 
och i familjehem  

§ 41  

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd § 42  

Utbildning kring lagen om bostadsanpassningsbidrag § 43  

Aprilrapport 2022 § 44  

Arbetsformer för budgetunderlag 2023-2026 § 45  

Redovisning av domar och beslut § 46  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 47  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut § 48  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 49  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 50  

Information om ordförandebeslut § 51  
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Sekretessärende: Nedläggning av faderskapsutredning 

 

§ 52 
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§ 33   

Förändring av ärendelistan 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Arbetsformer för budgetunderlaget 2023–2026, tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår att socialnämnden fastställer ärendelistan 
med följande ändring: 
 
Arbetsformer för budgetunderlaget 2023–2026, tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om ändring av  
ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
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§ 34   

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. 
 

 

 

 



Sida 9(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-05-09 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 35   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 

av nya granskare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 28 mars 2022. 

 
Socialnämnden utser Inger-Britha Freding Sölvebring (S) och Jörgen Hagman-
Lindén (M) till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens 
sammanträde. 

Ärendet 

Boine Johnsson (C) och Carl Ljungström (M) har granskat följande beslut 
anmälda vid socialnämndens sammanträde den 28 mars 2022: 
 

- Tre beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende 

ekonomiskt bistånd. 

 

- Ett beslut enligt 38 § förvaltningslagen avseende omprövning av 

beslut. 

 

- Ett beslut enligt 8 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende eftergift 

av föräldrars ersättningsskyldighet. 

  

- Två beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag avseende 

bostadsanpassningsbidrag. 

Ärendets behandling 

Vid granskningstillfället uppmärksammandes en del språkliga brister i ett av 
besluten avseende ekonomiskt bistånd. Vidare hade granskarna frågor kring 
uppföljning av beviljade bostadsanpassningsbidrag, hur uppföljningsprocessen 
ser ut.  

Dagens sammanträde 

Boine Johnsson (C) redogör för vad de fann vid granskningstillfället.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 

Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 28 mars 2022. 

 
Socialnämnden utser Inger-Britha Freding Sölvebring (S) och Jörgen Hagman-
Lindén (M) till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens 
sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 36 Dnr. 2019-1 

Information om entledigande och fyllnadsval av ersättare 

(S) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 

Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. Helen Eriksson (S) har i skrivelse till kommun-
fullmäktige den 2 februari 2022 avsagt sig ditt uppdrag som ersättare i 
socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 24 
mars 2022, § 66, att entlediga Helen Eriksson (S) från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden. Till ny ersättare utsågs Karl-Gustaf Wiberg (S).  

Ärendets behandling 

Se kommunfullmäktiges beslut den 24 mars 2022, § 66. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) informerar om kommunfullmäktiges beslut och 
hälsar Karl-Gustaf Wiberg (S) 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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§ 37  

Information om brukarundersökning inom Individ- och 

familjeomsorgens myndighetsutövning samt information 

om kommande brukarundersökning  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetsutvecklare Jenni Gustafsson informerar om och svarar på frågor 
om genomförd brukarundersökning inom Individ- och familjeomsorgens 
myndighetsutövning. Utvecklingsledare Katri Cimmerbeck informerar om och 
svarar på frågor om kommande brukarundersökning inom funktions-
hinderområdet - insatser, vilket genomförs under hösten 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 38 Dnr. 2022-60 

Information om förvaltningens arbete med anledning av 

kriget i Ukraina 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om: 
 

- Den beredskap som finns att ta emot flyktingar från Ukraina, samt den 
dialog som förs kontinuerligt med Migrationsverket. 

 

Beslutsgång 

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

____________  
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§ 39  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om: 
 

- Förvaltningens chefsdag har äntligen kunnat genomföras efter några år 
präglade av restriktioner med anledning av covid-19.  
 

- Förvaltningens arbete med budgetunderlaget. 
 

- Rekryteringen är klar av verksamhetschef funktionsstöd. 
 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar och svarar på frågor om: 
 

- Rekryteringen är klar av tre nya enhetschefer till funktions-
stödsverksamheten. 
 

- Krav från Försäkringskassan i ärende gällande assistansersättning. 
 

Verksamhetschef Calle Larsson informerar och svarar på frågor om: 
 

- De resurser som finns att tillgå i de fall personal utsätts för hot.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 40  

Information gällande utvecklingen av antalet 

orosanmälningar samt information om samverkan med 

skolan  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Enhetscheferna Kristina Chodor och Malin Lindelöf informerar om och svarar 
på frågor kring utvecklingen av antalet anmälningar till familjeenheten 2018–
2022 samt hur socialtjänsten tillsammans med skolan arbetar för en ökad 
skolnärvaro.   

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 41 Dnr. 2021-50 

Yttrande till kommunens valda revisorer avseende 

granskning av arbetet med placeringar av barn och unga i 

hem för vård och boende och i familjehem 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande och översänder det 
som sitt eget till Kommunens revisorer. 

Ärendet 

Kommunens förtroendevalda revisorer beslutade den 9 mars 2021 att uppdra 

åt PwC att genomföra en granskning av socialnämndens arbete med 

placeringar av barn och unga i hem för vård och boende och i familjehem, 

med inriktning mot om det sker ändamålsenligt för att nå en effektiv och god 

vård. Revisionsrapporten färdigställdes i januari 2022 och nu har social-

nämnden möjlighet att kommentera kring de iakttagelser och 

rekommendationer som rapporten tar upp, senast den 19 maj 2022. 

Under andra halvan av 2021 genomförde PwC ett antal intervjuer med 
personal, chefer, stödfunktioner och politiker. PwC inhämtade även en mängd 
handlingar för granskning, granskade ett antal ärenden samt faktakontroll av 
arbetsmaterialet. Efter genomförd granskning är revisionens samlade 
bedömning att socialnämnden inte helt har en tillräcklig intern kontroll vad 
gäller placeringar av barn och unga i hem för vård och boende och i 
familjehem. Bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar för 
respektive revisionsfråga, vilka framkommer i granskningsrapporten.  

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 april 2022, § 14, där det 
föreslås att socialnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande och 
översänder det som sitt eget till Kommunens revisorer. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 13 april 2022.  

Dagens sammanträde 

Enhetscheferna Kristina Chodor och Malin Lindelöf föredrar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande och översänder det 
som sitt eget till Kommunens revisorer. 
 
Förslaget antas. 
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§ 42 Dnr. 2022-26 

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. 

Ärendet 

Enligt beslut i socialnämnden den 13 juni 2016, § 79, ska riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd ses över enligt kommunstyrelsens riktlinjer för 

styrdokument. Detta innebär att de ska revideras en gång vart fjärde år eller 

tidigare om behov finns.  

 

Den nu förslagna revideringen är en mindre revidering som bygger på behov 

av förtydliganden och mindre språkliga ändringar.  

 

Riktlinjerna har reviderats tillsammans med enhetschef och i samråd med 

ledningsgruppen för Individ- och familjeomsorgen. 

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2022, § 7, där det 
föreslås att socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för ekonomiskt 
bistånd. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 7 mars 2022.  

Dagens sammanträde 

Enhetschef Zulfikor Qahor föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Ledamöters förslag till beslut 
Tommy Karlsryd (S), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, med 
instämmande av Ann Iberius-Orrvik (M). 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. 
 
Förslaget antas. 
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§ 43  

Utbildning kring lagen om bostadsanpassningsbidrag  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Handläggare Emilia Tamming ger en introduktion kring lagen om 
bostadsanpassningsbidrag samt svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 44 Dnr. 2022-40 

Aprilrapport 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner aprilrapport 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden godkänner justering av budgetram gällande bostads-
anpassning om 3,0 mnkr för 2022, från Äldreomsorgsnämnden till 
Socialnämnden. Socialnämnden godkänner ökad budgetram om 416,5 mnkr 
och anslag för Funktionsstöd om 209,2 mnkr.  

Ärendet 

Aprilrapporten är den första av tre uppföljningsrapporter under 2022 som 

nämnden skriver till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Rapporten 

följer upp hur nämnden hittills på året har uppfyllt sitt grunduppdrag, 

personal samt ekonomi.   

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 6 maj 2022, där 
det föreslås att socialnämnden godkänner aprilrapport 2022 och översänder 
den till kommunstyrelsen, samt Socialnämnden godkänner justering av 
budgetram gällande bostadsanpassning om 3,0 mnkr för 2022, från 
Äldreomsorgsnämnden till Socialnämnden. Socialnämnden godkänner ökad 
budgetram om 416,5 mnkr och anslag för Funktionsstöd om 209,2 mnkr.  
 
Se även arbetsutskottets anteckning den 25 april 2022, § 15. 

Dagens sammanträde 

Utredningsledare Aldin Avdic samt verksamhetscheferna Elisabeth Kroon och 
Calle Larsson, tillsammans med ekonomen Shahla Adnani föredrar ärendet 
och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden godkänner aprilrapport 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden godkänner justering av budgetram gällande bostads-
anpassning om 3,0 mnkr för 2022, från Äldreomsorgsnämnden till 
Socialnämnden. Socialnämnden godkänner ökad budgetram om 416,5 mnkr 
och anslag för Funktionsstöd om 209,2 mnkr. 
 
Förslagen antas. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
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§ 45 Dnr. 2022-82 

Arbetsformer för budgetunderlag 2023–2026 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger dess arbetsutskott i uppdrag att ta fram budgetunderlag 
för 2023–2026, inför socialnämndens sammanträde den 20 juni 2022.  

Ärendet 

Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges 

inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en 

fyraårig budgetplanering med fokus på långsiktig hållbarhet. Kommun-

fullmäktige kan utifrån sitt helhetsansvar besluta om att omfördela resurser 

och förändra de ekonomiska förutsättningarna. Socialnämndens beskrivning 

är ett viktigt underlag för kommunfullmäktiges prioriteringsarbete.  

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) informerar om ärendet.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden ger dess arbetsutskott i uppdrag att ta fram budgetunderlag 
för 2023–2026, inför socialnämndens sammanträde den 20 juni 2022.  
 
Förslaget antas. 
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§ 46  

Redovisning av domar och beslut   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2022-03-17 – 2022-04-28, till protokollet.   

Ärendet 

Vid varje nämndsammanträde rapporteras de domar och beslut från domstol, 
i ärenden i vilka nämnden är part, som inkommit sedan föregående rapport. 
Även beslut från nämndens tillsynsmyndigheter ingår i rapporten. Domarna 
och besluten finns sammanfattade i en bilaga till tjänsteutlåtandet och hålls  
tillgängliga i sin helhet vid sammanträdet. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 28 april 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna domar och beslut för perioden 2022-03-17 – 2022-04-28 kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 47   

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. 2021-249 – Den 26 november 2021 inkommer klagomål från 

privatperson riktat till försörjningsstödsenheten.  

 

- Dnr. 2021-252 – Den 9 och 10 december 2021 inkommer synpunkt som 

handlar om att en person ej har fått kontakt med handläggare, samt 

synpunkt på bemötande.  

  

- Dnr. 2022-55 – Den 10 december 2021 inkommer klagomål från brukare, 

riktat mot försörjningsstödsenheten.  

 

- Dnr. 2022-57 – Den 22 mars 2022 inkommer klagomål via Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) från förälder som är aktuell på familjeenheten. 

IVO avslutar ärendet, men kan utifrån aktuellt klagomål komma att i 

framtiden efterfråga kommunens arbete med att utreda klagomål och 

genomföra egenkontroll.   

 

- Dnr. 2022-59 – Den 25 mars 2022 inkommer synpunkt gällande 

kommunens mottagande av flyktingar från Ukraina.   

 

- Dnr 2022-43 – Den 28 februari 2022 inkommer klagomål från anhörig till 

brukare riktat mot försörjningsstödsenheten. 

 

- Dnr 2022-61 – Den 15 mars 2022 inkommer mail. I mailet hemställs att 

kommunen ska följa sina beslutade regler och uppvakta de som har 

arbetat 25 år inom daglig verksamhet. Skrivelsen är riktad till kommun-

styrelsen.  

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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§ 48   Dnr. 2022-34 

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 2022-01-01 – 2022-03-31, 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 2022-01-01 – 2022-03-31.  

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 2022-01-01 – 
2022-03-31 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   

 
________________ 
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§ 49   

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) 
2022-03-01 – 2022-04-30. 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. 
 
Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassnings-
bidrag 
2022-03-01 – 2022-04-30. 
 
Anställningsbeslut och ledighet längre än sex månader 
2022-03-01 – 2022-03-31. 
 
Socialnämndens socialutskott 
2022-04-12, 2022-05-03. 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-04-25. 

 

Avtal 
Dnr. 2022-66 – Avtal gällande handledning, familjeenheten. 
 
Dnr. 2022-62 – Avtal avseende daglig verksamhet. 
 
Dnr. 2022-68 – Avtal avseende korttidsvistelse, Varbergs kommun. 
 
Dnr. 2022-81-1 – Placeringsavtal för skyddat boende. 
 
Dnr. 2022-81-2 – Placeringsavtal för skyddat boende. 
 
Dnr. 2022-24-4 – Placeringsavtal omsorgsplatser.  
 
Dnr. 2022-24-5 – Placeringsavtal omsorgsplatser.  
 
Dnr. 2022-20 – Placeringsavtal HVB. 
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forts. § 49 

Dnr. 2022-58 – Placeringsavtal omsorgsplatser psykiatrin.  
 
Dnr. 2022-62 – Placeringsavtal, externa boendeplatser. 
 
Dnr. 2022-45 – Placeringsavtal för skyddat boende. 
 
Dnr. 2022-65 – Placeringsavtal för skyddat boende.  
 
Dnr. 2022-74 – Avtal avseende praktikplats. 
 
Dnr. 2019-6 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2017-36 – Tillägg nr. 1 till internhyresavtal, Teknik- och 
serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2022-15 – Avtal avseende fiber. 
 
Övrigt 
Dnr. 2022-67 – Ansökan om statsbidrag för habiliteringsersättning 2022,  
2022-04-11. 
 
Dnr. 2021-244, 2021-256 – Rapportering av delegationsbeslut avseende 
fonder som förvaltas av socialnämnden år 2022, 2022-04-26. 
 
Dnr. 2022-75 – Beslut gällande utlämnande av allmän handling. 
 
Dnr. 2022-69 – Beslut om avstängning från arbetet, 2022-04-12. 
 
Dnr. 2022-73 – Beslut om avstängning från arbetet, 2022-04-21. 
 
Avskrivningar 
- 
 
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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§ 50   

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 
Konferens – Social hållbarhet: från perspektivträngsel till perspektivge-
menskap. Digitalt den 15 juni 2022. 
 
Västra Götalandsregionen 
Konferens – I samverkan främja skolnärvaro och skapa goda förutsättningar 
för fullföljda studier. Borås den 13 maj 2022.  
 
Meddelanden 
Kommunfullmäktige  
§ 57/2022, Revidering av policy för inköp och upphandling 
 
§ 58/2022, Upphävning av ungdomspolitisk policy 
 
§ 59/2022, Ansvarig nämnd för hantering av föreningsbidrag 
 
§ 66/2022, Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (S) 
 
Kommunstyrelsen  
§ 59/2022, Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 78/2022, Förstudie om ombyggnation av Habyskolan till korttidsboende 
 
§ 102/2022, Svar på remiss för förslaget om Samverkansavtal digitala 
hjälpmedel 
  
Kommunala funktionshinderrådet 
Sammanträdesprotokoll från den 28 februari 2022 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 51   

Information om ordförandebeslut   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen om ordförandebeslut till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) informerar om följande ordförandebeslut: 
 
- Ansökan om bistånd i form av utbildningsresor, enligt social-

tjänstlagen, den 8 april 2022. 
 

- Ansökan om bistånd i form av utbildningsresor, enligt social-
tjänstlagen, den 8 april 2022. 
 

- Ansökan om bistånd i form av trygghetslarm, enligt social-
tjänstlagen, den 8 april 2022. 

 
- Ansökan om bistånd i form av trygghetslarm, enligt social-

tjänstlagen, den 8 april 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
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§ 52 

Nedläggning av faderskapsutredning 

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

 

 

 

 


