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§ 1 

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

 

________________ 
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§ 2 Dnr. 2018–86 214 

Yttrande gällande detaljplan för Assberg 4:17, Olsagården, Skene 

 
Arbetsutskottets beslut  
 
Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder detta till 
plan- och byggnadsnämnden. 
 

Ärendet 

Förslag till detaljplanen för Assberg 4:17, Olsagården, Skene, har upprättats 
av samhällsutvecklingsenheten och översänts till nämnden för samråd enligt 
plan- och byggnadslagen. Detaljplanens syfte är att planlägga för bostäder 
och skydda befintlig kulturmiljö inom fastighet Assberg 4:17. Planförslaget 
finns utställt för samråd under perioden 23 december 2020 till 1 februari 
2021. Nämnden har fått anstånd att lämna synpunkter på planförslaget till 
plan- och byggnadsnämnden senast den 10 februari 2021.  

Ärendets behandling 

Se tjänsteutlåtande med bilagor den 23 december 2020, där det föreslås att 
socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder detta till 
plan- och byggnadsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Planeringsledare Maria Olsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder detta till 
plan- och byggnadsnämnden.  

 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till  

Plan- och byggnadsnämnden, till mailadress: sue@mark.se 
 
________________ 
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§ 3 Dnr. 2020-168 700 

Godkännande av upphandlingsdokument för upphandling - köpta 
boendeplatser inom verksamhetsområdet Funktionshinder 

 
Arbetsutskottets beslut  
 
Arbetsutskottet godkänner upphandlingsdokumentet för upphandlingen  
gällande köpta platser inom verksamhetsområdet Funktionshinder. 
 

Ärendet 

Upphandlingsenheten har på uppdrag av socialförvaltningen påbörjat upp-
handling av köpta platser i form av särskilt boende inom verksamhetsområdet 
Funktionshinder. Ett upphandlingsdokument har utarbetats i samråd mellan 
upphandlingsenheten och en representant från verksamheten.   

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilaga den 25 januari 2021, där 
det föreslås att arbetsutskottet godkänner upphandlingsdokumentet för  
upphandlingen gällande köpta platser inom verksamhetsområdet Funktions-
hinder. 

Dagens sammanträde 

Upphandlare Anna Gong och myndighetschef funktionshinder Marja Bengtsson 
föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 

Arbetsutskottet godkänner upphandlingsdokumentet för upphandlingen  
gällande köpta platser inom verksamhetsområdet Funktionshinder. 
 
Förslaget antas. 
  
________________ 
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§ 4 Dnr. 2020–37 042  

Årsrapport 2020 

 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
Socialnämnden godkänner årsrapport 2020 och översänder den till kommun-
styrelsen. 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen av utbildnings- och kompetens- 
insatser som skett under 2020 och förklarar förvaltningschefens uppdrag  
slutfört. 
 
Socialnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2020. 
 

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-
ställdes i nämndplan 2020-2021, uppföljning av verksamhet, ekonomi och 
personal för året 2020. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor den 26 januari 2021, där 
det föreslås att socialnämnden godkänner årsrapport 2020 och översänder 
den till kommunstyrelsen, och att socialnämnden godkänner redovisningen av 
utbildnings- och kompetensinsatser som skett under 2020 och förklarar  
förvaltningschefens uppdrag slutfört, samt att socialnämnden godkänner  
Kvalitetsberättelse 2020.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari, verksamhetscheferna Elisabeth Kroon och 
Calle Larsson, samt ekonom Esther Axelsdottír-Clausen föredrar ärendet och 
svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
  
Socialnämnden godkänner årsrapport 2020 och översänder den till kommun-
styrelsen. 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen av utbildnings- och kompetens- 
insatser som skett under 2020 och förklarar förvaltningschefens uppdrag  
slutfört. 
 
Socialnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2020. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 8(9) 
 Socialnämndens arbetsutskott 

 2021-02-08 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

forts. § 4 
 
Förslagen antas. 
 
________________ 
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§ 5 

Information om ordförandebeslut 
 

Det föreligger inga ordförandebeslut.   
 
_______________ 

 

 
 

 

 


