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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden  

2022-09-12 

Tid   Klockan 08.30 – 12.00 

Paus   Klockan 10.00 – 10.10 

Ajournering  Klockan 11.44 – 11.47 

Plats 
 

 Abbottsalen, Rydals konferenscenter, Rydal 

Beslutande  L  Johan Lepp, ordförande 

 M Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande 

 S Tommy Karlsryd, §§ 82-92 

 S Thord Harrysson, tjänstgör för Tommy Karlsryd (S), §§ 93-103 

 S Inger-Britha Freding Sölvebring 

 S Rainer Lohager 

 C Anette Nilsson 

 C Boine Johnsson, tjänstgör för Anna-Lena Gunnarson (C), §§ 82-86 

 C Anna-Lena Gunnarson, §§ 87-103 

 M Jörgen Hagman-Lindén  

 L Stina Isaksson, tjänstgör för Agneta Bergeld (KD) 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

S Thord Harrysson, §§ 82-92 

C Boine Johnsson, §§ 87-103 

S Maria Holmberg 

S Karl-Gustaf Wiberg 

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Evelina Lövnord Nämndsekreterare  

 Nicklas Löfström Nämndsekreterare  

 Christina Engström Enhetschef, AME §§ 82-85 

 Zulfikor Qahor Enhetschef, 

försörjningsstödsenheten 

§§ 82-85 

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 82-99 

 Hans Borg Administrativ chef §§ 82-99 

 Calle Larsson Verksamhetschef  

 Maria Olsson Planeringsledare §§ 82-99 

 Katri Cimmerbeck Utvecklingsledare §§ 82-99 

 Kristina Chodor Enhetschef, 

familjeenheten 

§ 88 

 Malin Lindelöf Enhetschef, 

familjeenheten 

§ 88 
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 Magnus Svensson Utredare §§ 89-90 

 Aldin Avdic Utredningsledare §§ 82-99 

 Shahla Adnani Ekonom §§ 82-99 

 Tor Ellnefors Ekonom §§ 82-99 

 Magdalena Fallqvist Facklig företrädare, 

Kommunal 

§§ 82-93 

    

 

Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 12 september 2022, klockan 13.00 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 82-103 

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 

2022-09-12, §§ 82-103 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-09-12 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-10-04 

 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Evelina Lövnord 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 82  

Anmälan och prövning om jäv § 83  

Entledigande av ersättare i socialnämnden (V) § 84  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 

granskare 

§ 85  

Information om samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten och 

försörjningsstödsenheten 

§ 86  

Information från förvaltningen  § 87  

Revidering av riktlinjer för handläggning och dokumentation av 

barn – och ungdomsärenden 

§ 88  

Skolskjuts för elever på korttidsboende § 89  

Skolskjuts för elever med särskilda behov § 90  

Yttrande avseende revisionens granskning av debiteringsrutiner § 91  

Utredning om höjd habiliteringsersättning § 92  

Delårsrapport 2022 § 93  

Komplettering av budgetunderlag § 94  

Redovisning av domar och beslut § 95  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 96  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut § 97  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 98  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 99  

Information om ordförandebeslut § 100  

Upphörande av umgängesbegränsning § 101  

Upphörande av umgängesbegränsning § 102 
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Upphörande av umgängesbegränsning § 103 
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§ 82   

Förändring av ärendelistan 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Ärende Komplettering till budgetunderlag, tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår att socialnämnden fastställer ärendelistan 
med följande ändring: 
 
Ärende Komplettering till budgetunderlag, tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om ändring av  
ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
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§ 83   

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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§ 84 Dnr. 2019-1 

Entledigande av ersättare i socialnämnden (V) 

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.  
 
Madeléne Jensen (V) har i skrivelse den 14 juni 2022 begärt att bli entledigad 
från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade  
vid sitt sammanträde den 16 juni 2022, § 135, att entlediga Madeléne Jensen 
(V) från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Val av ny ersättare 
bordlades.   

Ärendets behandling 

Se kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2022, § 135. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) informerar om kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 85   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 

av nya granskare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 20 juni 2022. 

 
Socialnämnden utser Tommy Karlsryd (S) och Jörgen Hagman-Lindén (M) till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 

Anna-Lena Gunnarson (C) och Sara Lindwall (SD) har granskat följande beslut 
anmälda vid socialnämndens sammanträde den 20 juni 2022: 
 

- Ett beslut enligt 1 § 1 lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, avseende insatsen daglig verksamhet. 

 

- Ett beslut enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, avseende insatsen tillfällig utökning biträde 

av personlig assistent. 

 

- Ett beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag, avseende 

ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 

 

- Ett beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende boende med 

särskild service. 

 

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

bistånd. 

Ärendets behandling 

Se kommentar till utförd granskning den 30 augusti 2022. 

Dagens sammanträde 

Vid sammanträdet framförs det, via ordförande Johan Lepp (L), att vid 

granskningstillfället uppstod en fråga i ärendet gällande boende med 

särskild service. Ansvarig handläggare redogjorde via telefonsamtal för 

ärendets bakgrund och handläggning. Granskarna fick svar på sina 

frågor. Övriga beslut som granskades ansågs motiverade och väl 

dokumenterade. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
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forts. § 85 
 
Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 20 juni 2022. 
 
Socialnämnden utser Tommy Karlsryd (S) och Jörgen Hagman-Lindén (M) till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 86  

Information om samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten 

och försörjningsstödsenheten  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Enhetschefen från Arbetsmarknadsenheten, Christina Engström och 
enhetschefen från försörjningsstödsenheten, Zulfikor Qahor informerar om 
och svarar på frågor kring det samarbete som finns mellan Arbetsmarknads-
enheten och försörjningsstödsenheten. 

Beslutsgång 

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

  
 



Sida 12(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-09-12 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 87  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar och svarar på frågar om: 
 
- Presentation av ny verksamhetschef för funktionsstöd Michael Jonsson, 

som påbörjade sin anställning den 8 augusti 2022. 

- Lägesrapport gällande covid-19, source control, vaccinering, bland annat. 

- Kort information om ärendet Komplettering av budgetunderlaget. 

- Information om arbetet med Bästa Barnkommun. 

- Föräldraskapsstöd/föräldrautbildning. 
 

Verksamhetschef Calle Larsson, tillsammans med planeringsledare Maria 
Olsson, informerar och svarar på frågor om: 
 
- Utredning och anmälan enligt Lex Sarah. 

 

Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar och svarar på frågor om: 
 
- Sommaraktivitet för del av verksamheten inom funktionsstöd. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 88  Dnr. 2022-39 

Revidering av riktlinjer för handläggning och 

dokumentation av barn- och ungdomsärendet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna, med tillägget under rubriken 

Fältsekreterare på sidan 5; Fältsekreterares arbete utgår från social-

tjänstlagen och sker genom bred offentlig samverkan i förebyggande och 

uppsökande syfte. Fältsekreterare ska befinna sig dag- och kvällstid i miljöer 

där unga människor vistas, möts och blir sedda på samhälls-, grupp- och 

individnivå. 

Ärendet 

Enligt kommunstyrelsens riktlinjer för styrdokument ska nämndernas riktlinjer 

ses över och de ska revideras en gång vart fjärde år eller tidigare om behov 

finns. Nämnden antog nuvarande riktlinjer den 18 mars 2019 (§ 30) och 

förvaltningen har gått igenom den utifrån nya lagkrav, förtydligande och 

redaktionella ändringar. 

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 augusti 2022, § 30, där det 
föreslås att socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna, med tillägget 
under rubriken Fältsekreterare på sidan 5; Fältsekreterares arbete utgår från 
socialtjänstlagen och sker genom bred offentlig samverkan i förebyggande 
och uppsökande syfte. Fältsekreterare ska befinna sig dag- och kvällstid i 
miljöer där unga människor vistas, möts och blir sedda på samhälls-, grupp- 
och individnivå.   
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 25 augusti 
2022. 

Dagens sammanträde 

Enhetscheferna Kristina Chodor och Malin Lindelöf föredrar ärendet och svarar 

på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 

Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna, med tillägget under rubriken 

Fältsekreterare på sidan 5; Fältsekreterares arbete utgår från social-

tjänstlagen och sker genom bred offentlig samverkan i förebyggande och 

uppsökande syfte. Fältsekreterare ska befinna sig dag- och kvällstid i miljöer 

där unga människor vistas, möts och blir sedda på samhälls-, grupp- och 

individnivå. 

 

Förslaget antas. 
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§ 89 Dnr. 2022-138 

Skolskjuts för elever på korttidsboende 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden hemställer till barn- och utbildningsnämnden att i fråga om 
rätt till skolskjuts likställa korttidsvistelse enligt 9 § 6 punkt LSS (lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) med elevens hem samt att kopia på 
hemställan även skickas till Kommunstyrelsen för kännedom. 

Ärendet 

Idag finns det ingen fungerande skolskjuts mellan korttidsboende och skola 

för de barn och unga som i Marks kommun är beviljade korttidsvistelse enligt 

9 § 6 punkt LSS. Detta resulterar bland annat i ojämlika levnadsvillkor för 

barn och unga. Socialförvaltningen ser ett behov av att få till en väl-

fungerande skolskjuts för berörda och anser därför att socialnämnden bör 

föreslå barn- och utbildningsnämnden att i Marks kommun likställa 

korttidsvistelse med hemmet.  

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 augusti 2022, § 31, där det 
föreslås att socialnämnden hemställer till barn- och utbildningsnämnden att i 
fråga om rätt till skolskjuts likställa korttidsvistelse enligt 9 & 6 punkt LSS 
(lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) med elevens hem, samt 
att kopia på hemställan även skickas till Kommunstyrelsen för kännedom.  
 

Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 22 augusti 2022.  

Dagens sammanträde 

Utredare Magnus Svensson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden hemställer till barn- och utbildningsnämnden att i fråga om 
rätt till skolskjuts likställa korttidsvistelse enligt 9 § 6 punkt LSS (lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) med elevens hem samt att kopia på 
hemställan även skickas till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Förslaget antas. 

 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

 

____________  
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§ 90 Dnr. 2022-100 

Skolskjuts för elever med särskilda behov  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden hemställer till barn- och utbildningsnämnden att tillgodose 
behov av skolskjuts för elever med särskilda behov i gymnasiesärskolan och 
gymnasieskolan, samt att kopia på hemställan även skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom.   

Ärendet 

Socialförvaltningen tillgodoser behovet av särskilt anordnade skolskjutsar för 

elever med särskilda behov i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan, trots att 

förvaltningen inte har någon skyldighet att göra detta. Socialförvaltningen 

anser att barn- och utbildningsnämnden såsom ansvarig för skolskjutsar bör 

tillgodose särskilt anordnad skolskjuts för dessa elever.  

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 augusti 2022, § 32, där det 
föreslås att socialnämndens hemställer till barn- och utbildningsnämnden att 
tillgodose behov av skolskjuts för elever med särskilda behov i gymnasie-
särskolan och gymnasieskolan, samt att kopia på hemställan även skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 23 augusti 

2022. 

Dagens sammanträde 

Utredare Magnus Svensson föredrar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden hemställer till barn- och utbildningsnämnden att tillgodose 
behov av skolskjuts för elever med särskilda behov i gymnasiesärskolan och 
gymnasieskolan, samt att kopia på hemställan även skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom.   
 
Förslaget antas. 

 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

 

_____________  
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§ 91 Dnr. 2020-97 

Yttrande avseende revisionens granskning av 

debiteringsrutiner 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förvaltningens yttrande gällande uppföljning av 

genomförda granskningar 2016-2018 som avser debiteringsrutiner och 

översänder det till kommunens valda revisorer. 

Ärendet 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun 
genomfört en uppföljning av tre granskningar som gjordes under perioden 
2016 - 2018. De uppföljande granskningarna syftar till att bedöma om 
tillräckliga åtgärder vidtagits utifrån identifierade brister och lämnade 
rekommendationer. Granskningarna som följts upp är:  
 
- Granskning av kommunens arbetsmiljö.  
- Granskning debiteringsrutiner inom socialnämnden och 

äldreomsorgsnämnden. 
- Kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år samt DUA-

överenskommelsen. 
 

De valda kommunrevisorerna önskar ta del av de åtgärder som 
socialnämnden och äldreomsorgsnämnden vidtagit eller avser att vidta 
gällande debiteringsrutiner. Övriga granskningar utförda av PwC har bedömts 
godkända eller avser andra nämnder.  

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 augusti 2022,  § 33, där det 

föreslås att socialnämnden antar förvaltningens yttrande gällande uppföljning 

av genomförda granskningar 2016-2018 som avser debiteringsrutiner och 

översänder det till kommunens valda revisorer. 

Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 23 augusti 

2022. 

Dagens sammanträde 

Orförande Johan Lepp (L) redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 

Socialnämnden antar förvaltningens yttrande gällande uppföljning av 

genomförda granskningar 2016-2018 som avser debiteringsrutiner och 

översänder det till kommunens valda revisorer. 

Förslaget antas. 
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forts. § 91 
 

Beslut skickas till 

Kommunens valda revisorer 
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§ 92 Dnr. 2022-109 

Utredning om höjd habiliteringsersättning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar information om höjd habiliteringsersättning och 
bedömer förvaltningschefens uppdrag som avklarat.  

Ärendet 
På socialnämnden den 20 juni 2022 tilldelades förvaltningschefen i uppdrag 

att utreda konsekvenserna av en höjning gällande habiliteringsersättning om 

11,3% samt 95 kr per dag. Marks kommun erbjuder idag en habiliterings-

ersättning motsvarande 80 kr per dag. Detta innebär en helårskostnad om ca 

1,6 mnkr. En höjning motsvarande 11,3% innebär en ökning om 10 kr per 

dag. Detta medför en ökad kostnad om ca 0,2 mnkr. En ökning om 0,2 mnkr 

innebär en årskostnad om ca 1,8 mnkr. 

Vid en ökning motsvarande 15 kr per dag (95 kr/dag) skulle årskostnaden 

vara ca 1,9 mnkr. En ökning motsvarande 0,3 mnkr. I procent innebär 

ökningen 19%.  

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 augusti 2022, § 34, där det 
föreslås att socialnämnden antecknar information om höjd habiliterings-
ersättning och bedömer förvaltningschefens uppdrag som avklarat.  
 

Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 22 augusti 

2022. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antecknar information om höjd habiliteringsersättning och 
bedömer förvaltningschefens uppdrag som avklarat.  
 
Förslaget antas. 
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§ 93 Dnr. 2022-40 

Delårsrapport 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delårsrapport 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Delårsrapporten redovisar nämndens arbete och resultat till kommunstyrelsen 

per augusti. Nämnders och styrelsers rapporteringar ligger till grund för 

kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och 

koncernens ekonomi och verksamhet för årets första åtta månader. 

Rapporten ska också innehålla en prognos för året.  

Enligt kommunfullmäktiges Budget 2021–2024 ska varje nämnd och styrelse 

följa upp den egna verksamheten. Det innebär, förutom att följa upp 

grunduppdragen, även fastställa och följa upp mål med indikatorer (mått för 

bedömning av måluppfyllelse) för att kunna värdera verksamhetens 

måluppfyllelse. Nämnden ska också fastställa följetal för att kunna följa 

verksamhetens utveckling. 

Ärendets behandling 

Se arbetsutskottets anteckning, den 29 augusti 2022, § 35.  
 

Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 7 september 

2022. 

Dagens sammanträde 

Utredningsledare Aldin Avdic, ekonom Shahla Adnani, utvecklingsledare Katri 

Cimmerbeck samt verksamhetscheferna Elisabeth Kroon och Calle Larsson 

föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden godkänner delårsrapport 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

 

Förslaget antas. 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

____________ 
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§ 94 Dnr. 2022-82 

Komplettering till budgetunderlag 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förvaltningens yttrande och översänder det till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Budgetberedningen önskar skriftligt svar på frågor ställda till olika nämnder 

senast den 14 september.   

 

Socialnämnden har två områden att besvara:   

• Hur ser nämnden på den lågkonjunktur som vi är på väg in i. Hur kommer  

nämndens målgrupper att påverkas?  

  

• Vilken effekt har AME:s verksamhet haft, och förväntas ha, på  

socialnämndens verksamhet, t.ex. ekonomiskt bistånd?  

  

Fråga 1. Lågkonjunkturens påverkan:  

 

En hög inflation utsätter kommunens invånare för stora ekonomiska 

påfrestningar, redan marginaliserade grupper får svårigheter att klara sin 

ekonomi. Energipriserna i Europa har till följd av den ekonomiska 

återhämtningen efter pandemin och därefter den ryska invasionen av Ukraina 

stigit till exceptionellt höga nivåer. Hushållen är pressade, vilket innebär en 

minskad konsumtion i höst och i vinter. Detta bidrar enligt Konjunktur-

institutet till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år.   

Situationen är svår att överblicka vilket innebär att det också är svårt att göra  

säkra prognoser.  Det är troligt att en lågkonjunktur påverkar syssel-

sättningen och att de kommuninvånare som redan har svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden i ännu högre grad påverkas. Förändrade 

förutsättningar tvingar socialnämnden att förbereda sig på att ta emot och 

handlägga fler ansökningar rörande ekonomiskt bistånd. Ett ökat antal 

ansökningar påverkar kostnaden för försörjningsstödet men medför också 

ökade kostnader för personal. Förvaltningen följer noga utvecklingen och 

konstaterar det är viktigt att etablera ett handlingsutrymme för att möta de 

behov som kan uppstå.   

  

Verksamheternas förberedande åtgärder: 

På verksamhetsnivå följer förvaltningen utvecklingen av ärenden, åtgärdar 

brister i arbetsmiljön kopplat till en ökad ärendemängd och samverkar med  

Arbetsmarknadsenheten (AME).   

Avsikten är att nämnden får information om konsekvenserna av de hårdare  

ekonomiska villkoren med fokus barnens perspektiv och hur den psykiska 

hälsan påverkas för både barn och vuxna. De nya ekonomiska 

förutsättningarna hos kommuninvånare kan kräva åtgärder som ändrade 

riktlinjer och delegationsordning. Dessutom kan nationella beslut påverka 

rutiner och riktlinjer. Resursförstärkning av olika slag kan bli aktuellt. 

Förvaltningen omvärldsbevakar på olika sätt bl.a. genom Sveriges Kommuner  
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och Regioner, SKR, Socialstyrelsen, SoS, Konjunkturinstitutet och 

Regeringskansliet.  

  

Fråga 2. Effekten av AME:s verksamhet: 

   

Arbetsmarknadsenheten (AME) och Försörjningsstödsenheten har ett nära och  

funktionellt samarbete. Enheten rapporterar att antalet försörjnings-

stödstagare jämfört med riket är relativt få. Detta innebär därmed att antalet 

försörjningsstödstagare med långvariga behov också är färre, även om de 

utgör en större andel av de som erhåller bistånd. Det är osäkert om 

förklaringen till detta beror på samverkan eller att kommunen har en relativt 

låg andel arbetslösa. I händelse av en utdragen lågkonjunktur är samarbetet 

med AME viktigt för att omhänderta och stödja de kommuninvånare som 

annars skulle riskera att slås ut. Det kräver fortsatt nära och utvecklad 

samverkan mellan enheterna. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 9 september 2022. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari och utvecklingsledare Katri Cimmerbeck 

föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordförande Johan Lepp (L) ajournerar 

sammanträdet kl. 11.44-11.47. 

Ledamöters förslag till beslut: 
Ann Iberius-Orrvik (M), med instämmande från Jörgen Hagman-Lindén (M), 
föreslår att socialnämnden vill uppmärksamma budgetberedningen på att 
hemställan om skolresor har skickats till Barn- och utbildningsnämnden med 
kopia till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden antar förvaltningens yttrande och 
översänder det till kommunstyrelsen, och finner att så sker. 
 
Johan Lepp (L) frågar sedan om Ann Iberius-Orrviks (M), med instämmande 
från Jörgen Hagman-Lindén (M), tilläggsyrkande till yttrandet antas, och 
finner att så inte sker. 
 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

____________ 
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§ 95  

Redovisning av domar och beslut   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2022-06-10 – 2022-09-01, 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 1 september 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna domar och beslut för perioden 2022-06-10 – 2022-09-01 kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 96   

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. 2022-105 – Den 14 juni 2022 inkommer synpunkter gällande ökade 

matkostnader med mera. Önskemålet är att försörjningsstödet justeras 

med anledning av prisökningarna. 

 

- Dnr. 2022-127 – Den 2 juli 2022 inkommer klagomål från vårdnadshavare 

med anledning av omhändertagande enligt LVU. 

 

- Dnr. 2022-129 – Den 5 juli 2022 inkommer en e-post med klagomål på 

hanteringen av ett ärende på försörjningsstödsenheten. 

 

- Dnr. 2022-122 – Den 6 juli 2022 inkommer klagomål gällande en person 

som ej blivit kontaktad trots löfte om återkoppling. 

 

- Dnr. 2022-133 – Den 8 juli 2022 inkommer klagomål riktat mot 

handläggningen inom vuxenenheten och försörjningsstödsenheten. 

 

- Dnr. 2022-112 – Den 20 juni 2022 inkommer klagomål gällande bristande 

information om vad som gäller vid placering av barn. 

 

- Dnr. 2022-134 – Den 26 juli 2022 inkommer beröm till flera enheter inom 

individ- och familjeomsorgen för bra bemötande och hjälp. 

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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§ 97   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 2022-04-01 – 2022-06-30, 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 2022-04-01 – 2022-06-30.  

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 2022-04-01 – 
2022-06-30 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   

 
________________ 
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§ 98   

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) 
2022-06-01 – 2022-08-31. 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 
2022-06-01 – 2022-08-31. 
 
Ledighet längre än sex månader 
2022-06-01 – 2022-08-31. 

 

Avtal 
Dnr. 2016-190 – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2014-195 – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2022-154 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2019-96 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2022-131 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2022-110 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2019-96 – Internhyresavtal, Teknik och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2022-125-7  – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och 
serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2022-125-8  – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och 
serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2022-125-9  – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och 
serviceförvaltningen. 
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Dnr. 2022-125-10  – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och 
serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2022-125-11  – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och 
serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2015-58  – Tillägg till internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2022-140- 2 –  Placeringsavtal, Gryning vård AB. 
 
Dnr. 2022-140- 3 –  Placeringsavtal, Gryning vård AB. 
 
Dnr. 2022-151 –  Placeringsavtal, HVB Ebba. 
 
Dnr. 2022-119-1 –  Placeringsavtal, KF Länkens behandlingshem. 
 
Dnr. 2022-119-2 –  Placeringsavtal, KF Länkens behandlingshem. 
 
Dnr. 2022-119-3 –  Placeringsavtal, Länkhemmet Hvidehus. 
 
Dnr. 2022-119-4 –  Placeringsavtal, Hvidehus. 
 
Dnr. 2022-144 –  Placeringsavtal, F3nix Omsorg i Sävsjö AB. 
 
Dnr. 2022-117 -1 –  Placeringsavtal, Humbla Öppenvård AB. 
 
Dnr. 2022-117 -2 –  Placeringsavtal, Humbla Öppenvård AB. 
 
Dnr. 2022-107 -1 –  Placeringsavtal, Iris Utvecklingscenter. 
 
Dnr. 2022-107 -2 –  Placeringsavtal, Iris Utvecklingscenter. 
 
Dnr. 2021-213 –  Avtal gällande handledning. 
 
Dnr. 2022-139 –  Avtal om vård i familjehem. 
 
Dnr. 2022-47-2 –  Placeringsavtal, Adonia Omsorg AB. 
 
Dnr. 2022-47-3 –  Placeringsavtal, Adonia Omsorg AB. 
 
Dnr. 2022-137 – Placeringsavtal, HVB. 
 
Dnr. 2022-115 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2022-62-3 – Placeringsavtal, Fideli Omsorg AB. 
 
Dnr. 2022-62-4 – Placeringsavtal, Fideli Omsorg AB. 
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Dnr. 2022-45-8 – Placeringsavtal, Fristad Omsorg. 
 
Dnr. 2022-45-9 – Placeringsavtal, Fristad Omsorg. 
 
Dnr. 2022-118 -1 – Placeringsavtal, KRIS. 
 
Dnr. 2022-58-3 – Placeringsavtal, Serigmo Care, Vassebro. 
 
Dnr. 2022-58-4 – Placeringsavtal, Serigmo Care, Vassebro. 
 
Dnr. 2022-24-8 –  Placeringsavtal, Nytida. 
 
Dnr. 2022-24-9 –  Placeringsavtal, Nytida. 
 
Dnr. 2022-24-10 –  Placeringsavtal, Nytida. 
 
Dnr. 2022-24-11 –  Placeringsavtal, Nytida. 
 
Dnr. 2022-24-12 –  Placeringsavtal, Nytida. 
 
Dnr. 2022-24-14 –  Placeringsavtal, Nytida. 
 
Dnr. 2022-21 – Placeringsavtal, Mjörnviksholm. 
 
Dnr. 2022-130 – Placeringsavtal, Leva och Villa Leva. 
 
Dnr. 2022-21 – Avtal, personalarm, Securitas Sverige AB. 
 
Dnr. 2022-21 – Placeringsavtal, Mjörnviksholm. 
 
Dnr. 2022-15-5 – Avtal Fiber City, Bredband2. 
 
Dnr. 2022-15-6 – Avtal Fiber City, Bredband2. 
 
Dnr. 2022-161– Avtal om resor, Horredstrafiken AB. 
 
Övrigt 
Dnr. 2022-116 – Underrättelse om övervägande av disciplinpåföljd,  
2022-06-29.  
 
Dnr. 2022-16 – Remissvar avseende samverkansavtal för digitala hjälpmedel, 
2022-07-08. 
 
Dnr. 2022-16 –Yttrande avseende remiss Handlingsplan fö psykisk hälsa 
2018-2024 i Västra Götaland, 2022-08-15. 
 
Dnr. 2021-245 – Granskning av detaljplan för Kråkered 1:9 i Marks kommun, 
2022-07-13. 
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Dnr. 2019-83 – Förlängning av gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, 2022-08-31. 
 
Dnr. 2022-85 – Granskning av detaljplan för Fritsla 14:8 i Marks kommun, 
2022-09-05. 
Dnr. 2022-143 – Remissvar  - omfördelning av andelstalen för 
ensamkommande barn, 2022-09-01. 
 
Dnr. 2022-153 – Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
mellan Individ- och familjeomsorgen och Föreningen Maskrosbarn,  
2022-09-06. 
 
Dnr. 2021-258 – Protokoll från tvisteförhandling, 2022-01-13. 
 
 
Lex Sarah utredning/anmälan 
 
Dnr. 2022-145. Lex Sarah utredning, 2022-08-29. 
 
Dnr. 2022-27. Lex Sarah utredning, 2022-08-26. 
 
Dnr. 2022-103. Lex Sarah utredning, 2022-06-21. 
 
Dnr. 2022-132. Lex Sarah utredning, 2022-07-18. 
 
Dnr. 2022-101. Lex Sarah utredning samt anmälan till Inspektionen för vård 
och omsorg, 2022-06-28. 
 

Dnr. 2022-136. Lex Sarah utredning samt anmälan till Inspektionen för vård 

och omsorg, 2022-08-09. 

 

Dnr. 2022-104. Lex Sarah utredning, 2022-09-05. 

 

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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§ 99   

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

Socialnämndens beslut 

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

Kurser och konferenser 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Konferens - Barn- och funktionsrätt 2022 - Hur arbetar vi för alla barns bästa? 
12 eller 13 oktober, digitalt. 
 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Lansering av kunskapsunderlag Västra Götaland i ett förändrat klimat. 19 
september, 18 oktober, 11 november, digitalt. 
 
Meddelanden 
Kommunfullmäktige  
§ 119/2022, Sammanträdesplan 2023 för KF, KS och KSAU. 
 
§ 120/2022, Förslag till politisk organisation för mandatperioden 2023–2026. 
 
§ 121/2022, Översyn av arvoden och arvodesreglementet inför nästa 
mandatperiod. 
 
§ 123/2022, Styrsystem för Marks kommun. 
 
§ 125/2022, Vision för Marks kommun. 
 
§ 126/2022, Aprilrapport för Marks kommun. 
 
§ 127/2022, Fastställande av reviderade ramar 2023. 
 
§ 135/2022, Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (V). 
 
Kommunstyrelsen 
§ 60/2022, Allmänt stöd till sociala företag. 
 
§ 131/2022, Expediering samt riktlinjer avseende partipolitisk information och 
besök i kommunens verksamheter. 
 
§ 132/2022, Förlängning av deltagande på distans vid sammanträden för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
§ 133/2022, Upphävande av riktlinjer för redovisning av inventarier. 
 
Delegationsbeslut - Förlängning av samverkansavtal ungdomsmottagningen 
2023. 
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Kommunledningskontoret 

Information om remiss med förslag till handlingsplan för psykisk hälsa 2024. 
 
Information från Länsstyrelsen om kommuntal och andelstal för 2023. 
 
Kommunkompassrapport 2022. 
 
Kommunala funktionshinderrådet 
Sammanträdesprotokoll från den 27 juni 2022. 

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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§ 100   

Information om ordförandebeslut   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen om ordförandebeslut till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) informerar om följande ordförandebeslut: 
 
- Beslut om återbetalning av assistansersättning till 

Försäkringskassan, den 6 juli 2022. 
 

- Ansökan om bistånd i form av utbildningsresor, enligt social-
tjänstlagen, den 5 juli 2022. 
 

- Ansökan om bistånd i form av utbildningsresor, enligt social-
tjänstlagen, den 5 juli 2022. 
 

- Ansökan om bistånd i form av utbildningsresor, enligt social-
tjänstlagen, den 6 juli 2022. 
 

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

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

- Ansökan om bistånd i form av utbildningsresor, enligt social-
tjänstlagen, den 12 juli 2022. 

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

tjänstlagen, den 12 juli 2022. 
 

- Ansökan om bistånd i form av lovresor, enligt socialtjänstlagen, 
den 12 juli 2022. 
 

- Ansökan om bistånd i form av sondmatning, enligt social-
tjänstlagen, den 5 juli 2022. 
 

- Ansökan om bistånd i form av trygghetslarm, enligt social-
tjänstlagen, den 4 juli 2022. 
 

Beslutsgång 

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

____________ 
 

 



Sida 32(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-09-12 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 101 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 

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

 
  

 



Sida 33(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-09-12 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 102 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 

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

 
 

 

  

 



Sida 34(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-09-12 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 103 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


