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Innehållsförteckning 
  
Anmälan och prövning om jäv 
 

§ 6 

Ändring av delegationsordning 
 

§ 7 

Utnämnande av dataskyddsombud § 8 
  
Förflyttning av korttidsvistelse för funktionshinder från Björkeberga  
till Habyskolan  
 

§ 9 

Svar på remiss gällande framtagande av ny regional avfallsplan 
 

§ 10 

Svar på remiss gällande handlingsplan för psykisk hälsa i Västra  
Götaland 2018-2022 
 

§ 11 

Svar på remiss gällande motion om samarbete med jägarkåren i  
syfte att servera mer lokalt viltkött i verksamheterna  
 

§ 12 

Information om ordförandebeslut § 13 
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§ 6 

Anmälan och prövning om jäv 
 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.   

 
________________ 
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§ 7 Dnr. 2020-36 002 

Ändring av delegationsordning  

 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att tillskriva kommunstyrelsen 
angående överflyttning av ärenden som härrör till spelförordningen och övriga 
ärenden som är relaterade till spel. Då överflyttning av alkohol- och tobaks-
ärenden flyttat är det naturligt att även ärenden gällande spel flyttar till 
samma enhet. 
 
Arbetsutskottet lämnar ärendet för ställningstagande till socialnämnden. 
 

Ärendet 
Genom delegationsordningen flyttar nämnden över beslutanderätten i vissa 
frågor till enskilda anställda, förtroendevalda eller utskott. Socialnämndens 
delegationsordning revideras normalt två gånger per år utifrån ny lagstiftning 
och behov. I denna revidering föreslås förändringar för att effektivisera myn-
dighetsutövningen. 

Ärendets behandling 
Berörda verksamheter inom förvaltningen har getts möjlighet att lämna  
förslag till förändringar av delegationsordningen. Dessa förslag har granskats 
och behandlats av förvaltningsledningen.  
 
Arbetsutskottet har den 30 november 2020, § 80, lämnat vidare ärendet till 
socialnämnden utan eget förslag. 
 
Socialnämnden har behandlat ärendet vid två sammanträden. Den 14 decem-
ber 2020, § 119, beslutade socialnämnden att anta förvaltningens förslag till 
förändring av delegationsordningen gällande avsnitt D ”Tillstånd för servering 
och provsmakning" och avsnitt M ”Handläggning av tobak och liknande  
produkter enligt lag om tobak och liknande produkter (2018: 2088)”, att  
avsnitten stryks i sin helhet, då uppgifterna övertas av annan nämnd från och 
med den 1 januari 2021, samt att bordlägga övriga punkter i delegations- 
ordningen till socialnämndens nästkommande sammanträde den 22 februari 
2021. 
 
Den 22 februari 2021, § 9, beslutade socialnämnden att återremittera ärendet 
och ge förvaltningschefen i uppdrag att rapportera hur våra grannkommuner 
har gjort i sina delegationsordningar utifrån från de föreslagna ändringspunk-
terna. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor den 5 mars 2021, 
där det föreslås att socialnämnden antar förslag till förändring av delegations-
ordningen.  
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forts. § 7 

Dagens sammanträde 
Utredare Johan Bank Skoglund föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att tillskriva kommunstyrelsen 
angående överflyttning av ärenden som härrör till spelförordningen och övriga 
ärenden som är relaterade till spel. Då överflyttning av alkohol- och tobaks-
ärenden flyttat är det naturligt att även ärenden gällande spel flyttar till 
samma enhet. 
 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Arbetsutskottet lämnar ärendet för ställningstagande till socialnämnden.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt båda 
förslagen, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 8 Dnr. 2021-43 700 

Utnämnande av dataskyddsombud  

 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
 
Socialnämnden utser Gunilla Norström till dataskyddsombud. Gunilla  
Norström ersätter därmed Eva-Lena Julin Rydbo. 
 

Ärendet 
Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska varje personuppgiftsansvarig 
inom kommunen ha ett dataskyddsombud. Socialnämnden har tidigare utsett 
Eva-Lena Julin Rydbo till dataskyddsombud. Det nuvarande dataskydds- 
ombudet har valt att avsluta sin tjänst i Marks Kommun. Beslut behöver nu 
fattas om vem som ska ha uppdraget därefter.  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor den 8 mars 2021, där 
det föreslås att socialnämnden utser Gunilla Norström till dataskyddsombud. 
Gunilla Norström ersätter därmed Eva-Lena Julin Rydbo. 

Dagens sammanträde 
Utredare Johan Bank Skoglund föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Ledamöternas förslag till beslut  
Ann Iberius-Orrvik (M) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L), med instämmande av Ann Iberius-Orrvik (M),  
föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden utser Gunilla Norström till dataskyddsombud. Gunilla  
Norström ersätter därmed Eva-Lena Julin Rydbo. 
 
Förslaget antas. 
  
________________ 
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§ 9 Dnr. 2021-42 700  

Förflyttning av korttidsvistelse för funktionshinder från  
Björkeberga till Habyskolan  

 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar att flytta verksamheten för korttidsvistelse från  
Björkeberga till Habyskolan under förutsättning att äldreomsorgsnämnden tar 
över lokalerna på Björkeberga eller att Marks Bostad AB justerar uppsäg-
ningstiden för hyresavtalet.  
 

Ärendet 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att fatta beslut om att flytta på 
verksamheten för korttidsvistelse Björkeberga till Habyskolan som idag står 
tom, under förutsättning att äldreomsorgsnämnden tar över lokalerna på 
Björkeberga. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor den 1 mars 2021, där 
det föreslås att socialnämnden beslutar att flytta verksamheten för korttids-
vistelse från Björkeberga till Habyskolan under förutsättning att Äldre-
omsorgsnämnden tar över lokalerna på Björkeberga eller att Marks Bostad AB 
justerar uppsägningstiden för hyresavtalet.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
  
Socialnämnden beslutar att flytta verksamheten för korttidsvistelse från  
Björkeberga till Habyskolan under förutsättning att äldreomsorgsnämnden tar 
över lokalerna på Björkeberga eller att Marks Bostad AB justerar uppsäg-
ningstiden för hyresavtalet.  

 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 10 Dnr. 2021-15 700 

Svar på remiss gällande framtagande av ny regional avfallsplan 

 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt eget 
och översänder det till kommunstyrelsen.  
 

Ärendet 
Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark,  
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda har i samverkan tagit fram  
En gemensam regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för  
perioden 2021 - 2030. Den regionala avfallsplanen är ute på remiss under 
första halvåret 2021. Avfallsplanen berör många olika delar av kommunens 
verksamhet och dessa olika delar av kommunen bör ta del av remissförslaget. 
Boråsregionen önskar ett samlat svar från varje kommun på remissen senast 
den 14 maj 2021.  
 
I framtagandet av ett samlat svar från Marks kommun efterfrågar kommun-
ledningskontoret nämndernas synpunkter på förslaget till regional avfallsplan. 
Kommunstyrelsen, beslutar om besvarandet av remissen den 6 maj 2021, och 
synpunkter från nämnderna behöver inkomma senast den 25 mars 2021. 

Ärendets behandling 
Se tjänsteutlåtande med bilagor den 26 februari 2021, där det föreslås att  
socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder detta till 
kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Planeringsledare Maria Olsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt eget 
och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 11 Dnr. 2021-40 700 

Svar på remiss gällande handlingsplan för psykisk hälsa i Västra  
Götaland 2018-2022 

 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt eget 
och översänder det till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Inom ramen för regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners överens-
kommelse ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”, finns det en 
regional handlingsplan för psykisk hälsa som är gemensam för Västra  
Götalandsregionen, de 49 kommunerna via kommunalförbunden och Västkom 
samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. Handlingsplanen  
gäller för åren 2018-2020. Nu är planen förlängd med små justeringar och 
gäller till år 2022. I Marks kommun är det kommunstyrelsen som tar beslut 
om att anta den förlängda handlingsplanen. Kommunstyrelsens beslut ska 
meddelas till Boråsregionen den 14 maj 2021, och synpunkter från nämnden 
behöver inkomma senast den 21 april 2021.  

Ärendets behandling 
Se tjänsteutlåtande med bilagor den 1 mars 2021, där det föreslås att  
yttrandet, daterat 1 mars 2021, översänds som socialnämndens svar till  
kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Utredare Magnus Svensson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Ledamöternas förslag på beslut 
Ann Iberius-Orrvik (M) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag på yttrande.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L), med instämmande av Ann Iberius-Orrvik (M),  
föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt eget 
och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 12 Dnr. 2021-11 700 

Svar på remiss gällande motion om samarbete med jägarkåren i syfte 
att servera mer lokalt viltkött i verksamheterna 

 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt eget 
och översänder det till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Moderaterna har i en motion den 22 oktober 2020 föreslagit kommunfullmäk-
tige i Mark besluta: 
 

- Att Marks kommun etablerar ett samarbete med jägarkåren med syfte 
att servera mer lokalt viltkött i verksamheterna.  
 

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla mer lokalt viltkött. 
 

- Att teknik- och servicenämnden får i uppdrag att planera för att  
servera mer viltkött i verksamheterna. 

 
Motionen har skickats på remiss från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen  
som i sin tur har bett socialnämnden om yttrande senast den 31 maj 2021. 

Ärendets behandling 
Se tjänsteutlåtande med bilagor den 2 februari 2021, där det föreslås att  
socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt eget 
och översänder det till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på yttrande som sitt eget 
och översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 13 

Information om ordförandebeslut 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde  
Ordförande Johan Lepp (L) informerar om följande ordförandebeslut:  
 

- Godkännande av upphandlingsdokument för upphandling –  
bemanningstjänster socionomer, beslutat den 24 februari 2021. 

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

 
 
 

 

 
 


