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Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 7 juni 2021, klockan 11.45 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 23-30 

Janny Åhman 

Ordförande 

Johan Lepp (L) 

Justerande 

Ann Iberius-Orrvik (M) 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Marks 
kommuns anslagstavla, hemsida: www.mark.se 

Instans 
Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07, §§ 23-30 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-06-07 Datum för anslags 

nedtagande 2021-06-29 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 23 

Godkännande av upphandlingsdokument för upphandling av 
handledningstjänster 

§ 24 

Ändring av socialnämndens delegationsordning § 25 

Revidering av socialnämndens och miljönämndens reglemente  
avseende yttranden om spel 

§ 26 

Deltagande på distans vid sammanträden för socialnämndens 
arbetsutskott 

§ 27 

Familjerättstjänster § 28 

Information om budgetunderlag 2022-2025 § 29 

Information om ordförandebeslut § 30 
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§ 23   

Anmälan och prövning om jäv 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar till protokollet att ingen ledamot eller ersättare 
anmäler jäv. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) påminner om att ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet 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 arbetsutskottet anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar arbetsutskottet om det kan antecknas till 
protokollet att ingen anmäler jäv under dagens sammanträde, och finner att så 
sker. 
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§ 24 Dnr. 2021-92 

Godkännande av upphandlingsdokument för upphandling 
av handledningstjänster  
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner upphandlingsdokumentet för upphandlingen 
gällande handledningstjänster. 

Ärendet 
Marks kommun behöver ta fram ett ramavtal med flera leverantörer för att 
täcka upp behovet som finns av handledningstjänster inom socialförvaltningen. 
Varvid en upphandling behöver genomföras. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 31 maj 2021, där 
det föreslås att arbetsutskottet godkänner upphandlingsdokumentet för 
upphandlingen gällande handledningstjänster. 

Dagens sammanträde 
Upphandlare Anna Gong föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Arbetsutskottet godkänner upphandlingsdokumentet för upphandlingen 
gällande handledningstjänster. 
 
Förslaget antas. 
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§ 25 Dnr. 2021-105 

Ändring av socialnämndens delegationsordning  
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
Socialnämnden antar förslaget till ändrad delegationsordning.  

Ärendet 
Genom delegationsordningen ger nämnden enskilda anställda, förtroendevalda 
eller utskott rätt att besluta i vissa frågor för nämndens räkning. 
Socialnämndens delegationsordning revideras normalt två gånger per år utifrån 
ny lagstiftning och behov. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 4 juni 2021, där det 
föreslås att socialnämnden antar förslaget till ändrad delegationsordning. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar förslaget till ändrad delegationsordning.  
 
Förslaget antas. 
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§ 26 Dnr. 2021-106 

Revidering av socialnämndens och miljönämndens 
reglemente avseende yttranden om spel  
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 
 

1. I reglementet för socialnämnden 1 § stryka spellagen (2018:1138) och 
spelförordningen (2018:1475).2.  
 

2. I reglementet för miljönämnden 1 § komplettera med att miljönämnden 
ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt spelförordningen 
(2018:1475) samt lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel. 

Ärendet 
Enligt reglementet för socialnämnden 1 § ansvarar socialnämnden för uppgifter 
enligt spellagen (2018:1138) samt spelförordningen (2018:1475). Den 1 
januari 2021 flyttades tillstånds- och tillsynsverksamheten för områdena tobak, 
folköl, alkohol, receptfria läkemedel och rökfria miljöer från socialförvaltningen 
till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ytterligare revidering behöver därför nu 
göras i socialnämndens och miljönämndens reglemente så att även ansvaret 
för yttranden gällande olika former av spel flyttas över från socialnämnden till 
miljönämnden. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 11 maj 2021, där det föreslås att 
socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 1. I reglementet för 
socialnämnden 1 § stryka spellagen (2018:1138) och spelförordningen 
(2018:1475). 2. I reglementet för miljönämnden 1 § komplettera med att 
miljönämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt 
spelförordningen (2018:1475) samt lag (1982:636) om anordnande av visst 
automatspel. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 
 

1. I reglementet för socialnämnden 1 § stryka spellagen (2018:1138) och 
spelförordningen (2018:1475).2.  
 

2. I reglementet för miljönämnden 1 § komplettera med att miljönämnden 
ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt spelförordningen 
(2018:1475) samt lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel. 

 
Förslaget antas. 
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§ 27 Dnr. 2021-107 

Deltagande på distans vid sammanträden för 
socialnämndens arbetsutskott  
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
Socialnämndens beslut den 14 december 2020, § 117, att tillåta 
arbetsutskottet ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans, 
förlängs till att gälla till och med den 30 juni 2022. 
 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller särskilt skyddsvärda uppgifter inte kommer i orätta händer. Om 
det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas. 

Ärendet 
Med anledning av den pandemi som för närvarande råder, finns behov av att 
de förtroendevalda i socialnämndens arbetsutskott fortsatt kan delta på dess 
sammanträden på distans. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 19 maj 2021, där det föreslås att 
socialnämndens beslut den 14 december 2020, § 117, att tillåta arbetsutskottet 
ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans, förlängs till att gälla 
till och med den 30 juni 2022. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud. Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller särskilt skyddsvärda uppgifter inte kommer i orätta händer. Om 
det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas. 

Dagens sammanträde 
Administrativ chef Hans Borg föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämndens beslut den 14 december 2020, § 117, att tillåta 
arbetsutskottet ha sammanträden med ledamöter närvarande på distans, 
förlängs till att gälla till och med den 30 juni 2022. 
 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
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forts. § 27 
 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller särskilt skyddsvärda uppgifter inte kommer i orätta händer. Om 
det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas. 
 
Förslaget antas. 
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§ 28 Dnr. 2020-197 

Familjerättstjänster  
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
Socialnämnden godkänner organisationen av den nya familjerätten. 
Finansiering sker inom socialnämndens budgetram. 

Ärendet 
Utökning av tjänst i form av 1:e socialsekreterare, 50 procent av heltidstjänst 
inom familjerätten, individ- och familjeomsorgen. Detta för att åstadkomma 
god service, kontinuitet och rättssäkerhet inom de familjerättsliga frågorna har 
behov identifierats om arbetsledning, ärendefördelning och 
samråd/bedömningar samt för samverkan både internt och externt. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 6 maj 2021, där det föreslås att 
socialnämnden inrättar en ny tjänst som 1:e socialsekreterare, 50 procent av 
en heltidstjänst inom individ- och familjeomsorgen, till en kostnad av 355 000 
kr/år, inklusive po-avgifter. 1:e socialsekreteraren ska ansvara för 
familjerättens arbetsledning, ärendefördelning och samråd/bedömningar samt 
samverkan både internt och externt. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetsutvecklare Jenni Gustafsson och utvecklingsledare Tarja Thorén 
föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden godkänner organisationen av den nya familjerätten. 
Finansiering sker inom socialnämndens budgetram. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar arbetsutskottet om Ann Iberius-Orrviks (M) 
förslag till beslut kan antas, och finner att så sker. 
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§ 29 Dnr. 2021-73 

Information om budgetunderlag 2022-2025 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 
 
RESERVATION 
Ann Iberius-Orrvik (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, 
se beslutsgång. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Lisa Hederstierna informerar och svarar på frågor om arbetet 
med budgetunderlag 2022-2025. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden önskar resurser i budget 2022-2025 för införande av ytterligare 
en tjänst som fältsekreterare.  
 
Socialnämnden önskar resurser i budget 2022-2025 för att ersätta borttagna 
statsbidrag samt utöka med en tjänst inom förbyggande arbeta för barn och 
familj. 
 
Tommy Karlsryd (S) yrkar avslag på Ann Iberius (M) förslag till beslut, med 
avsikten att arbetsutskottet vill att socialnämnden tar ställning i frågan. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Ann 
Iberius-Orrviks (M) förslag, och finner att så inte sker. 
 
RESERVATION 
Ann Iberius-Orrvik (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar sedan arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 30   

Information om ordförandebeslut  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Johan Lepp (L) informerar om följande ordförandebeslut: 
 
Dnr. 2020-168 - Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal för 
upphandling, Köpta boendeplatser inom verksamhetsområdet 
Funktionshinder. Beslutad den 7 maj 2021. 
 
Dnr. 2020-168 - Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal för 
upphandling, Köpta boendeplatser inom verksamhetsområdet 
Funktionshinder. Beslutad den 21 maj 2021. 

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