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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 75 

Anmälan och prövning om jäv § 76 

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 

granskare 

§ 77 

Information om pågående utvecklingsarbete inom anhörigstöd § 78 

Utvecklingsarbete utifrån resultat från brukarundersökning inom 

funktionshinderverksamheten  

§ 79 

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin 

§ 80 

Information från förvaltningen § 81 

Familjerättstjänster  § 82 

Svar på remiss av SOU 2021:37, Stärkt rätt till personlig assistans § 83 

Delårsrapport 2021 § 84 

Redovisning av domar och beslut § 85 

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 86 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut § 87 

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 88 

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 89 

Information om ordförandebeslut § 90 

Övrig fråga § 91 

Sekretessärende: Vårdnadsöverflytt § 92 
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§ 75   

Förändring av ärendelistan 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
En övrig fråga från Sara Lindwall (SD) tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår att socialnämnden fastställer ärendelistan 
med följande ändring: 
 
En övrig fråga från Sara Lindwall (SD) tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om ändring av  
ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
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§ 76   

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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§ 77   

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 

av nya granskare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 21 juni 2021. 

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

Ärendet 

Ann Iberius-Orrvik (M) och Johan Lepp (L) har granskat följande beslut 
anmälda vid socialnämndens sammanträde den 21 juni 2021: 
 

- Två beslut avseende tillfällig ökning av personlig assistans enligt 9 kap. 

2 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 

- Ett yttrande avseende körkortsingripande enligt 5 kap. 2 § 

körkortsförordningen.  

 

- Sex beslut avseende bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form 

av ekonomiskt stöd.  

 

- Ett beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 

boende med särskild service.   

 

- Ett yttrande enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare. 

Ärendets behandling 

Se kommentar till utförd granskning den 6 september 2021. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) informerar om ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 

Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 21 juni 2021. 
 
Socialnämnden utser Tommy Karlsryd (S) och Jörgen Hagman-Lindén (M) till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
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forts. § 77 

 

Förslagen antas. 
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§ 78  

Information om pågående utvecklingsarbete inom 

anhörigstöd 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Frida Hänninen informerar om och svarar på frågor kring det 
pågående utvecklingsarbetet inom anhörigstöd. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 79  

Utvecklingsarbete utifrån resultat från brukarundersökning 

inom funktionshinderverksamheten 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Katri Cimmerbeck informerar om och svarar på frågor kring 
utvecklingsarbetet utifrån resultat från brukarundersökningen inom 
funktionshinderverksamheten. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 80 Dnr. 2020-55 

Information om socialförvaltningens strategier och beslut 

avseende Covid-19 pandemin  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 

För att förhindra och minska risken för smittspridning av Covid-19 har 
socialförvaltningen tillsammans med presidierna samt socialnämnd och  
äldreomsorgsnämnd planerat arbetet och fattat beslut löpande under  
pandemin sedan dess start i mars 2020. Planering av arbete, strategier och 
beslut har grundats i nationella råd och riktlinjer från regering, folkhälso- 
myndighet och andra myndigheter samt efter kommunikation med smittskydd 
och vårdhygien i Västra Götalandsregionen. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om socialförvaltningens strategier 
och beslut avseende Covid-19 pandemin enligt följande: 
 

- Arbetet med inventering och besluttagande för att säkerställa god 
tillgång till adekvat skyddsutrustning samt åtgärder för säker 
beredskapslagring av hand- och ytdesinfektion. 

 
- Lättnader i restriktioner i form av att munskydd används endast av 

personal i patientnära vård- och omsorgsarbete. 
 

- Återöppningen den 11 juni av Lindängs matsal för externa gäster.  
 

- Aktuella läget kring hanteringen av egentest, PCR-test, till 
medarbetare samt smittspårning på enheter. 

 

- Bedömningen att under september månad är det möjligt inom 

dagverksamheten att återgå till i stort sett ordinarie arbetssätt. 

 

- Lägesbild kring antal misstänkta eller bekräftade fall av covid-19 i 

verksamheterna. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 6 september 2021.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
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§ 81  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om rapporten Nulägesbild med 
omvärldsförutsättningar 2022.  
 
Verksamhetschef Calle Larsson informerar och att sommarperioden inom 
individ- och familjeomsorgen har varit lugn. Rekrytering av enhetschef inom 
familjeenheten är klar inom kort.  
 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon ger en lägesrapport över hur 
semesterperioden fortlöpt inom funktionshinderverksamheten och den 
kommunala hälso- och sjukvården. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 82 Dnr. 2020-197 

Familjerättstjänster  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och förklarar att förvaltningschefens 
uppdrag är slutfört. 

Ärendet 

Socialnämnden avstod i december 2020 att teckna avtal med Borås kommun 
gällande familjerätt och gav i stället förvaltningschefen i uppdrag att utveckla 
verksamheten på hemmaplan. I juni 2021 beslutade socialnämnden att 
godkänna den av förvaltningen föreslagna organisationen av den nya 
familjerätten och att finansieringen sker inom socialnämndens budgetram 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 september 2021. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Calle Larsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen och förklarar att förvaltningschefens 
uppdrag är slutfört. 
 
Förslaget antas. 
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§ 83 Dnr. 2021-128 

Svar på remiss av SOU 2021:37, Stärkt rätt till personlig 

assistans 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förvaltningens förslag på remissvar gällande 
betänkandet SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans och översänder 
det som sitt eget till Socialdepartementet, Enheten för socialtjänst och 
funktionshinderpolitik. 

Ärendet 

Socialdepartementet har skickat ut betänkandet Stärkt rätt till personlig 
assistans (SOU 2021:37) på remiss. Marks kommun ges möjlighet att lämna 
synpunkter på remissen. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till 
Socialdepartementet senast den 1 oktober 2021. 
 
Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda 
myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen 
vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. 
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra 
remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter, vilket 
Marks kommun erbjudits. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter 
på förslagen eller materialet i betänkandet.  

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 25 augusti 2021, 
där det föreslås att socialnämnden antar förvaltningens förslag på remissvar 
gällande betänkandet SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans och 
översänder det som sitt eget till Socialdepartementet, Enheten för socialtjänst 
och funktionshinderpolitik. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning, den 30 augusti 2021, § 33. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Elisabeth Kroon föredrar ärendet.  

Beslutsgång 

Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag på remissvar gällande 
betänkandet SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans och översänder  
det som sitt eget till Socialdepartementet, Enheten för socialtjänst och 
funktionshinderpolitik. 
 

Förslaget antas.  
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forts. § 83 

 

Beslut skickas till 

Socialdepartementet,  

per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se samt kopia till 

s.sof@regeringskansliet.se 

 

  
 

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:s.sof@regeringskansliet.se
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§ 84 Dnr. 2021-14 

Delårsrapport 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delårsrapport 2021 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden godkänner att individ- och familjeomsorgens underskott möts 
upp av överskott inom nämndens övriga verksamheter och stödfunktioner. 
 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta för en budget i 
balans. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

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 2020–2023 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 socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 1 september 2021, 
där det föreslås att socialnämnden godkänner delårsrapport 2021 och 
översänder den till kommunstyrelsen, samt att socialnämnden godkänner att 
individ- och familjeomsorgens underskott möts upp av överskott inom 
nämndens övriga verksamheter och stödfunktioner. 
 
Se även arbetsutskottets anteckning, den 30 augusti 2021, § 34. 
 
Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna och verksamhetscheferna Elisabeth 
Kroon och Calle Larsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden godkänner delårsrapport 2021 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
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forts. § 84 
 
Socialnämnden godkänner att individ- och familjeomsorgens underskott möts 
upp av överskott inom nämndens övriga verksamheter och stödfunktioner. 
 

Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta för en budget i 

balans.  

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslagen antas. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 

 
____________  



Sida 17(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-09-13 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 85 Dnr. 2021-22 

Redovisning av domar och beslut   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2021-06-11 – 2021-08-30, 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.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna domar och beslut för perioden 2021-06-11 – 2021-08-30 kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 86   

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och 

synpunkter  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna skrivelser,  
klagomål och synpunkter till protokollet. 

Ärendet 

Redovisning av följande inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter: 
 
- Dnr. 2021-122 - Klagomål inkommer 4 juni 2021, via nämndordföranden 

från anhörig till ett placerat barn och riktar sig till familjeenheten. 
Klaganden undrar vad socialtjänsten håller på med, menar att social- 
tjänsten måste ändra beslutet och låta barnet vara hos sin biologiska 
mamma. 
 

- Dnr. 2021-124 - Klagomål inkommer den 8 juni 2021 via synpunkts-
telefonen och riktar sig till försörjningsstödsenheten. Klaganden meddelar 
att hon har fått till sig att hon måste sänka sin hyreskostnad, men att hon 
inte lyckats med detta. Klaganden anför också att vad hon vet har hon 
inte fått hjälp att färdigställa överklagan av beslut och att det är svårt att 
få tag på handläggare. 
 

- Dnr. 2021-135 - Klagomål med frågor inkommer via mail den 24 juni 2021 
till verksamhetschef och berör funktionshinder. Klagomålet rör transporter 
till och från ett boende där klaganden tycker att resenärerna bör samåka i 
högre utsträckning, att chaufförerna bör köra lugnare och att aspekter 
som miljö och kostnader borde tas större hänsyn till. 
 

- Dnr. 2021-159 - Klagomål inkommer den 22 juli 2021 via synpunkts-
telefonen och berör försörjningsstödsenheten. Klagande menar sig ha fått 
ett otrevligt och arrogant bemötande samt informerar om sitt dåliga 
mående och behovet av rekvisition för mediciner, men handläggare har 
informerat om att det saknas intyg för medicin. 
 

- Dnr. 2021-174 - Beröm inkommer den 2 augusti 2021 via synpunkts-
telefonen och berör funktionshinder. Inringaren är anhörig till brukare på 
boende och uppger att det ibland kan vara tufft för personalen, men att 
alla gör sitt bästa och ska ha en eloge. Brukaren uppges vara nöjd och 
glad. Inringaren vill även uppmärksamma politikerna på att ge personal 
bättre förutsättningar att göra lite mer för brukarna, vilket till exempel 
kan handla om utflykter.   
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forts. § 86 

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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§ 87 Dnr. 2021-19 

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 2021-04-01 – 2021-06-30, 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 2021-04-01 – 2021-06-30.  

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 2021-04-01 – 
2021-06-30 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   

 

  
 



Sida 21(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-09-13 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 88   

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) 
2021-06-01 – 2021-08-31. 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. 

 
Anställningsbeslut och ledighet längre än sex månader 
2021-06-01 – 2021-08-31. 
 
Attesträtter 
- 
 
Socialnämndens socialutskott 
2021-06-21 
2021-06-29 
2021-07-13 
2021-08-03 
2021-08-24 
2021-09-06 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

2021-08-30 

 

Avtal 
Dnr. 2021-32 – Avtal avseende praktikplats, Kasthall. 
 
Dnr. 2021-86 – Placeringsavtal för boende med boendestöd/stödboende, 
KRIS-Borås. 
 
Dnr. 2021-148 – Avtal avseende boende på internat, Region Halland 
Munkagårdsgymnasiet.  
 
Dnr. 2021-151 – Avtal avseende dagverksamhet för yngre personer med 
demenssjukdom, Borås Stad. 
 
Dnr. 2021-27 – Placeringsavtal avseende omsorgsplats psykiatri, Mogården 
Nytida.  
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forts. § 88 
 
Dnr. 2020-91 – Placeringsavtal för boende med boendestöd/stödboende, 
Adonia Omsorg AB. 
 
Dnr. 2020-30 – Placeringsavtal HVB Vuxna med missbruk, KF Länkens 
Behandlingshem Hvidehus. 
 
Dnr. 2021-61 – Placeringsavtal omsorgsplats psykiatri, Brosäters sjukhem AB 
HVB Vassebro. 
 
Dnr. 2021-163 – Placeringsavtal HVB Vuxna med missbruk, iCuro – HVB 
Sjövik.  
 
Dnr. 2021-66 – Placeringsavtal HVB Vuxna med missbruk, Bata 
väst/kooperativ.  
 
Dnr. 2021-30 – Placeringsavtal HVB Vuxna med missbruk, Länkhemmet 
Hvidehus. 
 
Dnr. 2021-46 – Placeringsavtal för skyddat boende, Kvinnojouren Olivia. 
 
Dnr. 2021-7 – Placeringsavtal för boende med stöd, Lejongårdar/Stödboende i 
Halmstad. 
 
Dnr. 2021-27 – Placeringsavtal HVB Vuxna med missbruk, Nytida Rånäs 
behandlingshem. 
 
Dnr. 2021-62 – Placeringsavtal för skyddat boende, Kvinnojouren Borås. 
 
Dnr. 2021-62 – Placeringsavtal för skyddat boende, Kvinnojouren Borås. 
 
Dnr. 2021-27 – Placeringsavtal för boende med boendestöd/stödboende, 
Nytida Thamstorp/Topasen AB. 
 
Dnr. 2021-85 – Individavtal HVB, Attendo HVB Broarp. 
 
Dnr. 2021-91 – Placeringsavtal för boende med boendestöd/stödboende, 
Adonia Omsorg AB. 
 
Dnr. 2021-164 – Ramavtal avseende externa boendeplatser inom LSS och 
SoL, Kvillebäcken Omsorg AB. 
 
Dnr. 2021-158 – Avropsavtal för undersökningstjänst för nationella 
brukarundersökningar i socialtjänsten, familjehem, Enkätfabriken AB. 
 
Dnr. 2021-158 – Avropsavtal för undersökningstjänst för nationella 
brukarundersökningar i socialtjänsten, social barn- och ungdomsvård - 
vårdnadshavare, Enkätfabriken AB. 
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Dnr. 2021-158 – Avropsavtal för undersökningstjänst för nationella 
brukarundersökningar i socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, 
Enkätfabriken AB. 
 
Dnr. 2021-158 – Avropsavtal för undersökningstjänst för nationella 
brukarundersökningar i socialtjänsten, social barn- och ungdomsvård – 
ungdomar 13+, Enkätfabriken AB. 
 
Dnr. 2021-158 – Avropsavtal för undersökningstjänst för nationella 
brukarundersökningar i socialtjänsten, ekonomiskt bistånd, Enkätfabriken AB. 
 
Dnr. 2021-27 – Placeringsavtal externa boendeplatser inom LSS och SoL, 
Nytida Bergshyddan AB. 
 
Dnr. 2021-34 – Placeringsavtal institution/öppenvård, Gryning Vård AB. 
 
Dnr. 2021-161 – Avtal om resor, Horredstrafiken AB. 
 
Dnr. 2021-34 – Placeringsavtal institution/öppenvård, Gryning Vård AB. 
 
Dnr. 2021-165 – Ramavtal avseende externa boendeplatser inom LSS och 
SoL, Astagården Aktiebolag. 
 
Dnr. 2021-85 – Placeringsavtal för boende med boendestöd/stödboende, 
Attendo Treklövern i Falköping AB. 
 
Dnr. 2021-166 – Ramavtal avseende externa boendeplatser inom LSS och 
SoL, Stallbacken Omsorg AB. 
 
Dnr. 2021-167 – Ramavtal avseende externa boendeplatser inom LSS och 
SoL, Attendo LSS AB. 
 
Dnr. 2021-168 – Ramavtal avseende externa boendeplatser inom LSS och 
SoL, Attendo Hällbogruppen AB. 
 
Dnr. 2021-169 – Ramavtal avseende externa boendeplatser inom LSS och 
SoL, Hjulebo Omsorg AB. 
 
Dnr. 2021-170 – Ramavtal avseende externa boendeplatser inom LSS och 
SoL, Bikärr AB. 
 
Dnr. 2021-171 – Ramavtal avseende externa boendeplatser inom LSS och 
SoL, Attendo Syster Annas Sjukhem AB. 
 
Dnr. 2021-172 – Ramavtal avseende externa boendeplatser inom LSS och 
SoL, Klaragården Aktiebolag. 
 
Dnr. 2021-156 – Placeringsavtal HVB, Humana. 
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forts. § 88 
 
Dnr. 2021-34 – Placeringsavtal HVB, Gryning Vård AB. 
 
Dnr. 2021-145 – Ramavtal avseende externa boendeplatser inom LSS och 
SoL, Stiftelsen Bräcke diakoni. 
 
Dnr. 2021-29 – Avtal avseende personlarm, Securitas Sverige AB. 
 
Dnr. 2021-161 – Avtal om resor, Horredstrafiken AB. 
 
Dnr. 2021-145 – Ramavtal avseende externa boendeplatser inom LSS och 
SoL, Stiftelsen Bräcke diakoni. 
 
Dnr. 2021-161 – Avtal om resor, Horredstrafiken AB. 
 
Dnr. 2021-145 – Ramavtal avseende externa boendeplatser inom LSS och 
SoL, Stiftelsen Bräcke diakoni. 
 
Dnr. 2021-161 – Avtal om resor, Horredstrafiken AB. 
 
Dnr. 2021-190 – Placeringsavtal för skyddat boende, Kvinno- och tjejjouren i 
Jönköping. 
 
Dnr. 2021-157 – Uppdragsavtal handledning, Daniel Wihlstrand. 
 
Dnr. 2021-157 – Uppdragsavtal handledning, Daniel Wihlstrand. 
 
Dnr. 2021-62 – Placeringsavtal för skyddat boende, Kvinno- och tjejjouren i 
Borås. 
 
Dnr. 2021-157 – Uppdragsavtal handledning, Daniel Wihlstrand. 
 
Dnr. 2019-114 – Tillägg nr. 1 till internhyresavtal 2167120-01 avseende 
Skogshällsvägen 6 (lgh. 059), Socialförvaltningen. 
 
Dnr. 2021-149 – Avtal avseende handledning, Klasén Kognitiv Terapi och 
Utveckling Borås. 
 
Dnr. 2021-149 – Avtal avseende handledning, Klasén Kognitiv Terapi och 
Utveckling Borås. 
 
Dnr. 2021-133 – Uppdragsavtal avseende handledning, PrataMera Ilze AB. 
 
Dnr. 2021-32 – Avtal avseende praktikplats, Sätila of Sweden. 
 
Dnr. 2021-158 – Personuppgiftsbiträdesavtal, Enkätfabriken AB. 
 
Dnr. 2021-125 – Uppdragsavtal, CareOnDemand. 
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Dnr. 2021–27 – Placeringsavtal för boende med boendestöd/stödboende, 
Nytida Stödboende i Borås. 
 
Dnr. 2021–61 – Placeringsavtal omsorgsplatser psykiatrin, Serigmo care, 
Vassebro. 
 
Dnr. 2021–61 – Placeringsavtal omsorgsplatser psykiatrin, Serigmo care, 
Vassebro. 
 
Dnr. 2021–200 – Placeringsavtal för skyddat boende, Kvinnojouren Maggan 
Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors. 
 
Övrigt 
Dnr. 2019-255 – Granskning av detaljplan för del av Skene 72:1 med flera, 
Skene. 
 
Dnr. 2018-180 – Granskning av detaljplan för del av Horred 9:7 med flera, 
Stommen. 
 
Dnr. 2020-55 – Beslut om direktivstyrd direktupphandling av 
skyddsutrustning och material kopplade till användning av detta. 
 
Beslut om lönetillägg, 2021-06-21. 
 
Lex Sarah anmälningar 
Dnr. 2021-100. 
 

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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§ 89   

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner att ordförande och vice ordförande i 
socialnämndens socialutskott deltar i den websända konferensen Stärkt 
trygghet för barn som är långsiktigt placerade i familjehem, den 21 oktober 
2021. Samt att ordförande och vice ordförande i socialnämnden deltar i den 
websända konferensen Tidiga gemensamma insatser – en investering för 
jämlik hälsa och fullföljda studier, den 15 oktober 2021. Redovisning från 
konferenserna ska ske till nämnden i sin helhet vid nästkommande 
sammanträde. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning ska 
utgå. 
 
Övriga ledamöter och ersättare erbjuds deltaga i ovan angivna konferenser, 
ersättning utgår inte. 
 
Socialnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och 
konferenser till protokollet. 

Meddelanden 

Kommunfullmäktige 
§ 107/2021 Aprilrapport 2021 för Marks kommun. 
 
Kommunstyrelsen 
§ 120/2021 Sommarerbjudande till Marks kommuns ungdomar. 
 
§ 128/2021 Riktlinjer för investeringar.  
 
Kommunala funktionshinderrådets arbetsutskott 
Sammanträdesprotokoll den 21 juni 2021. 
 
Kurser och konferenser 
Västra Götalandsregionen 
Digital konferens: Tidiga gemensamma insatser – en investering för jämlik 
hälsa och fullföljda studier. Webbsänds den 15 oktober 2021. 
 
Socialstyrelsen 
Digital konferens: Stärkt trygghet för barn som är långsiktigt placerade i 
familjehem. Webbsänds den 21 oktober 2021. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Webbsänds den 12 oktober samt 16 december 2021. 
 
Marks kommun 
Utbildning gällande hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på barn och 
unga. Webbsänds den 11–12 november 2021.  
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Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande: 
 
Socialnämnden godkänner att ordförande och vice ordförande i 
socialnämndens socialutskott deltar i den websända konferensen Stärkt 
trygghet för barn som är långsiktigt placerade i familjehem, den 21 oktober 
2021. Samt att ordförande och vice ordförande i socialnämnden deltar i den 
websända konferensen Tidiga gemensamma insatser – en investering för 
jämlik hälsa och fullföljda studier, den 15 oktober 2021. Redovisning från 
konferenserna ska ske till nämnden i sin helhet vid nästkommande 
sammanträde. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning ska 
utgå. 
 
Övriga ledamöter och ersättare erbjuds deltaga i ovan angivna konferenser, 
ersättning utgår inte. 
 
Socialnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och 
konferenser till protokollet. 
  

Förslagen antas. 
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§ 90   

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. 2 § socialtjänstlagen i form av 

lovresor.  
 

- Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 
utbildningsresor.  
 

- Beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen i form av 
stöd att ta sig till skolan. 
 

- Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 
trygghetslarm. 
 

- Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 
hemtjänst. 
 

- Beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen i form av 
vardagsresurs. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
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§ 91  

Övrigt ärende  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar att Sara Lindwall (SD) skickar in sin fråga skriftligen 

till verksamhetschef Elisabeth Kroon. 

Dagens sammanträde 

Sara Lindwall (SD) har anmält en övrig fråga. Sara Lindwall (SD) meddelar att 
hon avser att skicka denna skriftligt till verksamhetschef Elisabeth Kroon. 

Beslutsgång 

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

 

____________ 
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§ 92  

Vårdnadsöverflytt  

 

Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 

följer av offentlighets – och sekretesslagen. 

 
 


