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Innehållsförteckning 
  
Anmälan och prövning om jäv 
 

§ 14 

Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal för upphandling –  
Bemanningstjänster socionomer 

§ 15 

  
Yttrande gällande detaljplan för Vännåkra 2:81, Örby 
 

§ 16 

Yttrande gällande detaljplan för Assberg 3:21, Skene  § 17 
  
Riktlinjer för Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 

§ 18 

Svar gällande revisionens granskning av samverkan kring barn  
och ungas psykiska hälsa 
 

§ 19 

Information om Aprilrapport 2021 
 

§ 20 

Dialog om arbetsformer för budgetunderlag 2022-2025 
 

§ 21 

Information om ordförandebeslut § 22 
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§ 14 

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

 
________________ 
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§ 15 Dnr. 2021-38 

Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal för upphandling –  
Bemanningstjänster socionomer 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Socialnämndens arbetsutskott godkänner tilldelningsbeslutet och ingår avtal 
med nedanstående angivna anbudsgivare. 
 
• CareOnDemand 
• Dedicare 
• Socionomkraft 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Johan Lepp (L)   Ann Iberius-Orrvik (M) 
 

Ärendet 
Marks kommun saknar i dagsläget ramavtal gällande bemanningstjänster av 
socionomer, varför en upphandling behöver genomföras. Ett ordförandebeslut 
fattades, den 24 februari 2021, om att godkänna upphandlingsdokumentet för 
upphandling gällande Bemanningstjänster socionomer. Anbudstiden har gått 
ut, varför socialnämnden behöver ta ställning kring tilldelning och tecknande 
av avtal för bemanningstjänster med anbudsgivarna.  

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 19 april 2021, där det föreslås 
att socialnämndens arbetsutskott godkänner tilldelningsbeslutet och ingår  
avtal med nedanstående angivna anbudsgivare; CareOnDemand, Dedicare 
och Socionomkraft.  

Dagens sammanträde 
Upphandlare Anna Gong och verksamhetschef Calle Larsson föredrar ärendet 
samt svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämndens arbetsutskott godkänner tilldelningsbeslutet och ingår avtal 
med nedanstående angivna anbudsgivare. 
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forts. § 15 
 
 CareOnDemand 
 Dedicare 
 Socionomkraft  
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 16 Dnr. 2021-56  

Yttrande gällande detaljplan för Vännåkra 2:18, Örby  

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande och översänder det 
som sitt eget till plan- och byggnadsnämnden. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Johan Lepp (L)   Ann Iberius-Orrvik (M) 
 

Ärendet 
Förslag till detaljplan för Vännåkra 2:81, Örby har upprättats av Samhälls- 
utvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har den 10 mars 2021  
beslutat genomför samråd. Detaljplanen syftar huvudsakligen till att  
möjliggöra utveckling av bostadsområdet Skönelid vid Öresjön i Örby. Genom 
tillkomsten av småhustomter möjliggörs åretruntboende och inflyttning till 
kommunen stimuleras. Planförslaget finns utställt för samråd från och med 
den 10 mars 2021 till den 18 april 2021. Nämnden har möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget till plan- och byggnadsnämnden senast den 27 april 
2021. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor den 18 mars 2021, där 
det föreslås att socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det 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 förvaltningens förslag på yttrande och översänder det 
som sitt eget till plan- och byggnadsnämnden. 
 
Förslaget antas.  

Beslutet skickas till  
Plan- och byggnadsnämnden  
per e-post till: sue@mark.se, Dnr. PBN 2019-341 
 
________________ 
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§ 17 Dnr. 2021-68 

Yttrande gällande detaljplan för Assberg 3:21, Skene  

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande och översänder det 
som sitt eget till plan- och byggnadsnämnden. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Johan Lepp (L)   Ann Iberius-Orrvik (M) 
 

Ärendet 
Förslag till ändring av del av detaljplaner för gymnasieskolan Assberg 3:21 
har tagits fram av samhällsutvecklingsenheten. Ändringen syftar till att  
uppfylla kravet av planenlighet för befintliga elevbostäder och möjliggöra en  
utbyggnad av badhuset Kaskad. Planändringen syftar även till att öka  
trafiksäkerhet i samband med optimering av lokalgata och vändplatser utmed  
Rosensmalmsgatan. Planförslaget finns utställt för samråd från och med den 
26 mars 2021 till den 27 april 2021. Nämnden har möjlighet att lämna  
synpunkter på förslaget till plan- och byggnadsnämnden senast den 27 april 
2021. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor den 6 april 2021, där det 
föreslås att socialnämnden antar godkänner förvaltningens yttrande som sitt 
eget och översänder det 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 förvaltningens förslag på yttrande och översänder det 
som sitt eget till plan- och byggnadsnämnden. 
 
Förslaget antas. 

Beslutet skickas till  
Plan- och byggnadsnämnden  
per e-post: sue@mark.se, Dnr. PBN 2020-108 
  
________________ 
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§ 18 Dnr. 2021-74 

Riktlinjer för Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  

 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
 
Socialnämnden antar dokumentet ”Riktlinjer för ledningssystem för  
systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnd och Äldreomsorgsnämnd”, som  
ersätter dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”. 
 

Ärendet 
Mot bakgrund av föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitets-
arbete (SOSFS 2011:9) fattade socialnämnden beslut om att införa  
ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 den 30 augusti 2012, § 102. Social-
nämnden antog samtidigt dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för social-
nämnden”.  
 
Enligt 3 kap 1 - 3 §, SOSFS 2011:9, ansvarar vårdgivaren eller den som  
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) för att det finns ett ledningssystem för  
verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och  
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet  
ska ge stöd att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra  
verksamheten. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller  
verksamhet enligt LSS ska ange hur uppgifterna, som ingår i arbetet med  
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten, är fördelade  
i verksamheten. 
 
2015 delades socialnämnden upp i socialnämnd och äldreomsorgsnämnd  
och det har i förvaltningen skett ett kontinuerligt utvecklingsarbete gällande  
kvalitetsledningssystemet och dess olika delar.  
 
Under 2019 genomfördes en förstudie och GAP-analys av kvalitetslednings-
system som resulterade i införande av en SOSFS modul i kommunens 
befintliga system för verksamhetsuppföljning; Stratsys. SOSFS-modulen ger 
ett digitalt stöd för planering av kvalitetsarbete och arbete med riskanalyser, 
egenkontroll och förbättringsåtgärder. I och med införandet av Life Care  
Avvikelser under mars 2021 har förvaltningen ett digitalt stöd för utredning 
av avvikelser. Processer och rutiner som tidigare tillgängliggjorts för samtliga 
medarbetare i KLOK-boken ersätts av Ledningssystem som en del av social-
förvaltningens intranät. Förvaltningens enhetschefers månadsuppföljningar 
har reviderats. 
 
Utifrån dessa olika utvecklingsområden har dokumentet ”Riktlinjer för  
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete socialnämnd och äldre-
omsorgsnämnd” tagits fram som en reviderad och uppdaterad version och 
föreslås ersätta ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”. 
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forts. § 18 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilaga, den 15 april 2021, där 
det föreslås att socialnämnden antar dokumentet ”Riktlinjer för lednings- 
system för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnd och Äldreomsorgs-
nämnd” som ersätter dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för socialnämn-
den”. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden antar dokumentet ”Riktlinjer för ledningssystem för  
systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnd och Äldreomsorgsnämnd” som  
ersätter dokumentet ”Kvalitetsledningssystem för socialnämnden”. 
 
Förslaget antas. 
  
________________ 
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§ 19 Dnr. 2020-183  

Svar gällande revisionens granskning av samverkan kring barn och 
ungas psykiska hälsa  

 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande som sitt eget och 
översänder det som svar till kommunens valda revisorer.  
 

Ärendet 
Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att granska om ändamålsenllg 
samverkan sker mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
gällande insatser för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga.  
Socialnämnden har tagit del av revisionsrapporten. Revisorernas granskning 
är daterad den 12 januari 2021 och kommentarer kring iakttagelserna önskas 
senast under slutet av maj månad 2021. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilaga, den 9 april 2021, där det 
föreslås att socialnämnden beslutar att yttrandet, daterat 9 april 2021,  
översänds som socialnämndens svar till kommunens valda revisorer avseende 
revisionsrapport Barn och ungas psykiska hälsa.  

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

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande som sitt eget och  
översänder det som svar till kommunens valda revisorer.  
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 20 Dnr. 2021-14 

Information om Aprilrapport 2021 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Ärendet 
Aprilrapporten är årets första redovisning av nämndens arbete och resultat till 
kommunstyrelsen. Nämnders och styrelsers rapporteringar ligger till grund för 
kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och 
koncernens ekonomi och verksamhet för årets första fyra månader samt en 
prognos för hela året. I 2021 års aprilrapport rapporteras särskilt viktiga  
händelser och resultat samt ekonomi för de första fyra månaderna av 2021. 

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna informerar om arbetet med april- 
rapporten 2021 och svarar på frågor.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan  
antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 21 Dnr. 2021-73 

Dialog om arbetsformer för budgetunderlag 2022-2025 

 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden utser en arbetsgrupp som tar fram 
ett budgetunderlag för 2022-2025.  
 

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges  
inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en  
fyraårig budgetplanering med fokus på långsiktig hållbarhet. Kommun- 
fullmäktige kan utifrån sitt helhetsansvar besluta om att omfördela resurser 
och förändra de ekonomiska förutsättningarna. Socialnämndens beskrivning 
är ett viktigt underlag för kommunfullmäktiges prioriteringsarbete.  

Dagens sammanträde  
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna informerar om anvisningarna för  
budgetarbetet 2022-2025 och svarar på frågor.   
 
Ledamöterna diskuterar ärendet.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden utser en arbetsgrupp som tar fram 
ett budgetunderlag för 2022-2025. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 22 

Information om ordförandebeslut 
 
Det föreligger inga ordförandebeslut.  
 
_______________ 

 
 
 

 

 
 
 


