
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(27) 
 Socialnämnden 
 2021-02-22 

  
  

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid
 

Klockan 08.30 – 12.25 

Paus  Klockan 10.00 – 10.10 

Plats Viskan, Kinnaström, Kinna samt digitalt via Netpublicator 

  
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 Anna-Lena Gunnarson 

 M Jörgen Hagman-Lindén 

 KD Nicolette Nadj, §§ 1-11  

 KD Agneta Bergeld, tjänstgör för Nicolette Nadj (KD), §§ 12-17 
 S Helen Eriksson, tjänstgör för Lars Bertil Rystrand (SD), §§ 1-5 

 SD Lars Bertil Rystrand, §§ 6-17 

 SD Sara Lindwall 

   
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

 S Helen Eriksson, §§ 6-17 

 S Thord Harrysson, §§ 6-17 

 L Stina Isaksson 

 V  Cecilia Wiklund 

 KD Agneta Bergeld, §§ 1-11 

   

 Tjänstemän 

 Sara Alteryd  Nämndsekreterare   

 Sara Klaesson Registrator   

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Calle Larsson Verksamhetschef  

 Janny Åhman Nämndsekreterare  §§ 1-11 

 Marja Bengtsson Myndighetschef funktionshinder §§ 5, 13  

 Maria Olsson Planeringsledare § 6 

 Anders Olsson Planeringsledare § 6 

 Johan Bank Skoglund Utredare § 9 

 Magnus Svensson Utredare  § 10 

 Lisa Hederstierna  Kvalitetsutvecklare  § 11 

 Esther Axelsdóttir-Clausen Ekonom § 11 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera
 

Ann Iberius-Orrvik (M) 

  
Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 22 februari 2021 klockan 12.50 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 10-11  

  Sara Alteryd   

     

 Ordförande    

  Johan Lepp (L) 
 

  

 Justerande     
 Ann Iberius-Orrvik (M) 

 
 
 
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på  

Marks kommuns hemsida: www.mark.se 
 

Instans Socialnämnden §§ 10-11 
 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2021-02-22 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2021-03-16 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift   
  Sara Alteryd 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

  
Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 1 mars 2021 klockan 10.00 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 1-9, 12-17  

  Sara Alteryd   

     

 Ordförande    

  Johan Lepp (L) 
 

  

 Justerande     
 Ann Iberius-Orrvik (M) 

 
 
 
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på  

Marks kommuns hemsida: www.mark.se 
 

Instans Socialnämnden §§ 1-9, 12-17 
 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2021-03-01 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2021-03-23 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet Socialförvaltningen 

 
Underskrift   
  Sara Alteryd 
 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 4(27) 
 Socialnämnden 
 2021-02-22 

  
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan  § 1 
  
Anmälan och prövning om jäv § 2 
  
Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens socialutskott § 3 
  
Återrapportering av granskade delegationsbeslut och val av nya 
granskare  
 

§ 4 
 
 

Redovisning av synpunkter från Riksdagens ombudsmän (JO) § 5 
  
Information om Marks kommuns krisberedskapsplan för kärnteknisk 
olycka 

§ 6 

  
Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin samt övrig information från förvaltningen 
 

§ 7 

Redovisning av verksamheten för personligt ombud år 2020 § 8 
  
Ändring av delegationsordning  § 9 

 
Yttrande avseende remiss "Samverkan för barns och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra  
Götalandsregionen" 
 

§ 10 

Årsrapport 2020 § 11 
  
Redovisning av domar och beslut   
 

§ 12 

Redovisning av inkomna skrivelser 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 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Tyst minut  
Socialnämnden inleder dagens sammanträde med en tyst minut för den  
avlidne ersättaren Tryggve Larsson (S).  
 
________________  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 1   

Förändring av ärendelistan 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Ärendet Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens socialutskott, tillförs  
ärendelistan. 
 

Ärendet  
Ärendelistan med tillhörande beslutsunderlag skickades ut till socialnämndens 
ledamöter och ersättare den 15 februari 2021.  

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) anmäler följande ändringar av ärendelistan:  
 
Ärendet Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens socialutskott, tillförs  
ärendelistan. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om ändringen av ärende-
listan kan antas, och finner att så sker. 
 
________________ 
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§ 2   

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

 
________________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 3  Dnr. 2019-1 006 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens socialutskott 

 
Socialnämndens beslut 
 
Helen Eriksson, Vassevägen 31 A, 519 30 Horred  
 
väljs till ny ersättare i socialnämndens socialutskott. 
 

Ärendet  
Tryggve Larsson (S), ersättare i socialnämnden och dess socialutskott, har 
avlidit. Fyllnadsval behöver därför ske. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Tommy Karlsryd (S) föreslår att:  
 
Helen Eriksson, Vassevägen 31 A, 519 30 Horred 
 
väljs till ny ersättare i socialnämndens socialutskott.   

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om Tommy Karlsryds (S) 
förslag till fyllnadsval av ersättare till socialnämndens socialutskott kan antas, 
och finner att så sker.  
 
________________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 4  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut och val av nya 
granskare 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid  
socialnämndens sammanträde den 14 december 2020. 
 
Socialnämnden utser Anette Nilsson (C) och Agneta Bergeld (KD) till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 

Ärendet 
Stina Isaksson (L) och Charlotta Bornefalk (M) har granskat följande beslut  
anmälda vid socialnämndens sammanträde den 14 december 2020: 
 
- Fyra beslut om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.  

 
- Ett beslut om kostnader i samband med skyddat boende enligt 4 kap. 1 §  

socialtjänstlagen.  

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 2 februari 2021. 

Dagens sammanträde 
Stina Isaksson (L) och Charlotta Bornefalk (M) anser att besluten är  
motiverade och väl dokumenterade.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid  
socialnämndens sammanträde den 14 december 2020. 
 
Socialnämnden utser Anette Nilsson (C) och Agneta Bergeld (KD) till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslaget antas. 

 
________________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 5  

Redovisning av synpunkter från Riksdagens ombudsmän (JO) 

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Myndighetschef för funktionshinder Marja Bengtsson redogör för de föränd-
ringar som gjorts i LSS-handläggarenhetens verksamhet efter att JO lämnat 
synpunkter i två ärenden som rör långsam handläggning, 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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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 6  

Information om Marks kommuns krisberedskapsplan för kärnteknisk 
olycka 

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Planeringsledarna Anders Olsson och Maria Olsson informerar och svarar på 
frågor om Marks kommuns plan för åtgärder vid en eventuell kärnteknisk 
olycka. 

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

§ 7 Dnr. 2020-55 700 

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin samt övrig information från förvaltningen 

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar och svarar på frågor om socialför-
valtningens strategier och beslut avseende Covid-19 pandemin samt övrig  
information från förvaltningen:  

 
- Krismöten sker varannan dag med anledning av Covid-19. Förvaltningen 

är i beredskap, samtidigt som verksamheterna fortsätter med det löpande  
arbetet.  
 

- Förberedelserna och genomförandet av den pågående vaccineringen av 
brukare, patienter och personal för Covid-19.  

 
- Antigentester (snabbtester) av personal. Ärendet kommer att lämnas över 

till socialnämndens presidium för vidare beslut i socialnämnden.  
 

- Minst 60 % av ordinarie personal behöver vara i tjänst under sommaren 
2021. Covid-anställningar är förlängda till och med den 31 augusti 2021.  

 
- En daglig verksamhet är tillfälligt stängd på grund av ökad smittspridning 

av Covid-19.    

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen i Marks kommun. 
 
________________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr. 2019–236 759 

Redovisning av verksamheten för personligt ombud år 2020 

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon redovisar och svarar på frågor om verksam-
heten för personligt ombud under 2020.  

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

§ 9 Dnr. 2020–36 002 

Ändring av delegationsordning  

 
Socialnämndens beslut   
 
Socialnämnden återremitterar ärendet, och ger förvaltningschefen i uppdrag 
att rapportera hur våra grannkommuner har gjort i sina delegationsordningar 
utifrån från de föreslagna ändringspunkterna.  
  

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  
myndighetsutövningen.  

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har den 30 november 2020, § 80, lämnat vidare ärendet 
”Ändring av delegationsordning” till socialnämnden utan eget förslag.  
 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 14 december 2020, § 119, där  
socialnämnden beslutade att anta förslag om förändring av delegationsord-
ningen 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)”, och att avsnitten stryks i sin helhet, då 
uppgifterna övertas av annan nämnd från och med den 1 januari 2021, samt 
att beslutet gäller från och med den 1 januari 2021. Socialnämnden beslutade 
även att övriga punkter i delegationsordningen bordläggs till socialnämndens 
sammanträde den 22 februari 2021.  
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor den 21 november 
2020, där det föreslås att socialnämnden antar förslag till förändring av dele-
gationsordningen, samt att förändringarna i 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)” gäller 
från och med den 1 januari 2021. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden återremitterar ärendet, och ger förvaltningschefen i uppdrag 
att rapportera hur våra grannkommuner har gjort i sina delegationsordningar 
utifrån från de föreslagna ändringspunkterna.  

 
Förslaget antas.  
 
________________ 
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§ 10 Dnr. 2019–272 106 

Yttrande avseende remiss "Samverkan för barns och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen" 

 
Socialnämndens beslut 
 
Yttrandet, daterat den 5 februari 2021, översänds som socialnämndens svar 
till kommunstyrelsen.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Johan Lepp (L)   Ann Iberius-Orrvik (M) 
 

Ärendet 
Marks kommun rekommenderas av Västkom och Boråsregionen Sjuhärads-
kommunalförbund att ställa sig bakom Samverkan för barns och ungas hälsa–
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalands-
regionen. I Marks kommun är det kommunstyrelsen som fattar beslut i ären-
det. Kommunstyrelsen har begärt in remissvar från barn– och ungdomsnämn-
den samt socialnämnden. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilaga, den 5 februari 2021, där 
det föreslås att yttrandet, daterat den 5 februari 2021, översänds som social-
nämndens svar till kommunstyrelsen.  

Dagens sammanträde 
Utredare Magnus Svensson föredrar ärendet.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
  
Yttrandet, daterat den 5 februari 2021, översänds som socialnämndens svar 
till kommunstyrelsen.  

 
Förslaget antas.  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen i Marks kommun.  

 
________________ 
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§ 11 Dnr. 2020–37 042 

Årsrapport 2020 

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden godkänner Årsrapport 2020 och Kvalitetsberättelse 2020 

och översänder dessa till kommunstyrelsen. 
 
2. Socialnämnden godkänner redovisningen av utbildnings- och kompetens-

insatser som skett under 2020 och förklarar förvaltningschefens uppdrag 
slutfört. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Johan Lepp (L)   Ann Iberius-Orrvik (M) 
 

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 uppföljning av nämndens mål och strategier som fast- 
fastställdes i nämndplan 2020-2021, uppföljning av verksamhet, ekonomi och 
personal för året 2020. 

Ärendets behandling 
Ärendet har behandlats i arbetsutskottet den 8 februari 2021, § 4, där det  
enligt förvaltningens förslag föreslås att socialnämnden godkänner årsrapport 
2020 och översänder den till kommunstyrelsen, och att socialnämnden god-
känner redovisningen av utbildnings- och kompetensinsatser som skett under 
2020 och förklarar förvaltningschefens uppdrag slutfört, samt att socialnämn-
den godkänner Kvalitetsberättelse 2020.  
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor, den 26 januari 
2021.  

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna, förvaltningschef Talieh Ashjari,  
verksamhetscheferna Elisabeth Kroon och Calle Larsson samt ekonom Esther  
Axelsdottír-Clausen föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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forts. § 11 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
  
1. Socialnämnden godkänner Årsrapport 2020 och Kvalitetsberättelse 2020 

och översänder dessa till kommunstyrelsen. 
 

2. Socialnämnden godkänner redovisningen av utbildnings- och kompetens-
insatser som skett under 2020 och förklarar förvaltningschefens uppdrag 
slutfört. 

 
Förslagen antas.  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen i Marks kommun.  

 
________________ 
 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18(27) 
 Socialnämnden 
 2021-02-22 

  
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr. 2021–22 700 

Redovisning av domar och beslut  

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar redovisningen av domar och beslut, för perioden 
2020-11-28 — 2021-02-04, 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 bilaga till tjänsteutlåtandet och hålls  
tillgängliga i sin helhet vid sammanträdet. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilaga den 10 februari 2021. 

Dagens sammanträde 
Myndighetschef för funktionshinder Marja Bengtsson redogör för hur LSS-
handläggarenheten har arbetat i de ärenden, som redovisas för perioden 
2020-11-28 — 2021-02-04, där domar och beslut har gått nämnden emot.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av domar 
och beslut för perioden 2020-11-28 — 2021-02-04 kan antecknas till proto-
kollet, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 13 
 
Redovisning av inkomna skrivelser och synpunkter  

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna skrivelser och  
synpunkter till protokollet. 
 

 
Ärendet 
Vid varje nämndsammanträde rapporteras klagomål och synpunkter i enskilda 
ärenden till nämnden, som inkommit sedan föregående rapport. Nämnden är 
skyldig att, enligt 5 kap. 3 § socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ta emot 
och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från bland 
andra vård- och omsorgstagare och deras närstående.  

Ärendets behandling 

Redovisning av följande inkomna skrivelser och synpunkter: 
 
- Dnr. 2020-186 108 – Klagomål inkommer den 9 november 2020 från  

person som uppbär försörjningsstöd. Klagomålet handlar om att personen 
upplever sig dåligt behandlad av socialsekreteraren och att handlägg-
ningen inte har skötts korrekt. Personen menar att denne har gått miste 
om tre arbeten på grund av hur ärendet har handlagts på försörjnings-
stödsenheten. Personen beskriver att denne har funderingar på att återgå 
till missbruk och kriminalitet för att kunna ”sköta mina åtaganden”.   
 

- Dnr. 2020-210 108 - Klagomål inkommer den 9 december 2020 från  
klagande vars son blivit placerad. Klagande beskriver att familjeenheten 
inte samarbetar och att de ignorerar klagande. 

 
- Dnr. 2021-4 108 - Klagomål inkommer den 11 januari 2021 via mail till 

nämndens ordförande som vidarebefordras till enhetschef på familje- 
enheten. Klagande beskriver hur dennes son har haft en utmanande barn- 
och ungdomstid och klagande är missnöjd över socialtjänstens  
insats genom åren gällande sonen. Klagande vet inte hur situationen ska 
hanteras i nuläget och efterfrågar svar på vilken hjälp som finns att få.  
Klagande vill ha besked och meddelar att kontakt kommer att tas med  
Socialstyrelsen om ingen hjälp ges.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av  
inkomna skrivelser och synpunkter kan antecknas till protokollet, och finner 
att så sker. 
 
________________ 
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§ 14 
 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut   

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar ej verkställda gynnande beslut 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 för perioden 2020-10-01 till och med 2020-12-31.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av ej 
verkställda gynnande beslut kan antecknas till protokollet, och finner att så 
sker. 
 
________________ 
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§ 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 dele- 
gationsordning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska  
anmälas till nämnden. Följande delegationsbeslut föreligger: 
 
Delegationsbeslut enligt lista (SoL och LSS) 
2020-12-01 – 2021-01-31. 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. 
 
Anställningsbeslut och ledighet längre än sex månader 
2020-12-01 – 2021-01-31. 
 
Socialnämndens socialutskott 
2020-12-15 
2020-12-29 
2021-01-12 
2021-02-02 
 
Socialnämndens arbetsutskott 
2021-02-08 
 
Attesträtter 
- 
 
Avtal 
Dnr. 2021-23 050 – Placeringsavtal.   
 
Dnr. 2019-184 050 – Tilläggsavtal gällande Lifecare – Procapita VoO och IFO. 
 
Dnr. 2020-209 050 – Ramavtal, Nytida Mjörnviksholms AB. 
 
Dnr. 2020-209 050 – Ramavtal, Nytida Topasen AB. 
 
Dnr. 2020-209 050 – Ramavtal, Nytida Bärnstenen AB. 
 
Dnr. 2020-209 050 – Ramavtal, Röingegården.  

 
Dnr. 2020-209 050 – Ramavtal, Vittsjö Sjukhem Aktiebolag. 
 
Dnr. 2020-209 050 – Ramtavtal, Astagården Aktiebolag. 
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forts. § 15 
 
Dnr. 2020-209 050 – Ramavtal, Högsäters Rehabiliteringshem AB.   
 
Dnr. 2020-209 050 – Ramavtal, Nytida Mogården AB. 
 
Dnr. 2019-292 050 – Avtal om utredningsuppdrag. 
 
Dnr. 2020-193 050 – Placeringsavtal.  
 
Dnr. 2020-88 050 – Placeringsavtal.  
 
Dnr. 2020-88 050 – Placeringsavtal.  
 
Dnr. 2021-20 050 – Internhyresavtal.  
 
Dnr. 2021-20 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2021-20 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2021-20 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2020-212 050 – Avtal om handledartjänster.  
 
Dnr. 2017-36 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2017-36 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2017-36 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2020-125 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2016-6 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2020-173 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2021-20 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2021-8 050 – Avtal om utredningsuppdrag. 
 
Dnr. 2020-209 050 – Ramavtal, Serigmocare Vassebro. 
 
Dnr. 2020-209 050 – Ramavtal, Fideli Omsorg. 
 
Dnr. 2021-20 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2021-20 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2021-20 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2020-125 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2020-125 050 – Internhyresavtal. 
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Dnr. 2020-125 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2020-125 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2021-7 050 – Placeringsavtal.  
 
Dnr. 2019-184 050 – Tilläggsavtal, Tieto Sweden AB. 
 
Dnr. 2021-30 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-23 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-34 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-34 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-34 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-32 050 – Avtal avseende praktikplats. 
 
Dnr. 2021-32 050 – Avtal avseende praktikplats. 
 
Dnr. 2020-154 050 – Avtal om resor. 
 
Dnr. 2021-24 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2020-65 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-31 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2020-17 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-23 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-27 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-23 050 – Placeringsavtal. 
 
Dnr. 2021-29 050 – Avtal, Securitas. 
 
Dnr. 2021-20 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2020-173 050 – Internhyresavtal. 
 
Dnr. 2020-51 050 – Tillägg, internhyresavtal. 
 
Dnr. 2014-293 050 – Tillägg, internhyresavtal. 
 
Dnr. 2016-6 050 – Tillägg, internhyresavtal. 
 
Dnr. 2016-6 050 – Tillägg, internhyresavtal. 
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Dnr. 2019-96 050 – Tillägg, internhyresavtal.  
 
Dnr. 2015-11 050 – Tillägg, internhyresavtal. 
 
Dnr. 2019-6 050 – Tillägg, internhyresavtal. 
 
Dnr. 2020-173 050 – Tillägg, internhyresavtal. 
 
Dnr. 2020-22 050 – Tillägg, internhyresavtal. 
 
Dnr. 2018-137 050 – Tillägg, internhyresavtal. 
 
Dnr. 2018-137 050 – Tillägg, internhyresavtal. 
 
Dnr. 2020-23 050 – Tillägg, internhyresavtal. 
 
Dnr. 2017-36 050 – Tillägg, internhyresavtal. 
 
Dnr. 2017-36 050 – Tillägg, internhyresavtal. 
 
Avskrivningar 
- 
 
Övrigt 
Dnr. 2020-195 700. Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten – Kinna 
Wok & Bar.  

 
Dnr. 2020-2 700. Avskrivning av ansökan om stadigvarande tillstånd att  
försälja tobak och liknande produkter i egenskap av detaljhandel med till- 
hörande internethandel – Horreds Lantmanna AB.   
 
Dnr. 2019-236 759 – Redovisning – Statsbidrag till kommuner som verksam-
het med personligt ombud.  
 
Dnr. 2020-194 212. Samråd – tematiskt tillägg till översiktsplan för Marks 
kommun med riktlinjer för eventuell exploatering inom vattenskyddsområden.  
 
Lex Sarah – anmälningar 
- 

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

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 25(27) 
 Socialnämnden 
 2021-02-22 

  
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

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

Ärendet 
Förteckning över kurser och konferenser samt meddelanden.  

Kurser och konferenser  
Länsstyrelsen 
Seminarium - Spel för dig som möter unga. Webbsänds den 3 mars 2021.  
 
Göteborgsregionen 
Kurs - Kommunal ekonomi för icke-ekonomer. Webbsänds den 5 mars 2021. 

Meddelanden 
Kommunfullmäktige 
§ 179/2020 Vision och mål för Marks kommun 2021. 
 
§ 180/2020 Kommundirektörens uppdrag att utreda förutsättningarna att samla till-
stånds- och tillsynsverksamhet under en förvaltning. 
 
§ 196/2020 Utdebitering 
 
§ 198/2020 Taxor och avgifter  
 
§ 199/2020 Budget fastställs, Taxor och avgifter 2021. 
 
§ 206/2020 Kommunalt ungdomsråd. 
 
§ 223/2020 Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (M). 

 
Kommunstyrelsen  
§ 249/2020 - Politisk styrgrupp för ny vision Marks kommun. 
 
Kommunledningskontoret 
Reger för trafiksäkert beteende. 
 
Migrationsverket 
Nyhetsbrev om mottagande och bosättning av asylsökande. 
 
Statistiska centralbyrån 
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2021,  
preliminärt utfall december. 
 
Vårdföretagarna  
Skrivelse angående ersättning för merkostnader till följd av covid-19. 
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B.A.R.N. (Barnets bästa. Alltid. Rättssäkerhet. Nu.) 
Checklista för beslut i socialnämnd.  
 
Västra Götalandsregionen 
Årsredovisning för ungdomsmottagningen 2020. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads- 
överflyttningar m.m. för år 2021, Cirkulär 20:52. 
 
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL 2021, Cirkulär 20:53. 
 
Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2021,  
Cirkulär 20:54. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av  
meddelanden, kurser och konferenser kan antecknas till protokollet, och  
finner att så sker.  

 
_______________ 
 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 27(27) 
 Socialnämnden 
 2021-02-22 

  
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 17   

Information om ordförandebeslut  

 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden antecknar informationen om ordförandebeslut till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) informerar om följande ordförandebeslut: 
 
- Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av hemtjänst 

Den 17 december 2020 

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

 
 
 
 
 
 


