
Sida 1(11) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämndens arbetsutskott  

2022-04-25 

Tid   Klockan 08.30 – 09.25 

Plats 
 

 Strömsalen, Kinnaström, Kinna 

Beslutande  L  Johan Lepp, ordförande 

 M Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande 

 S Tommy Karlsryd  

 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

S Inger-Britha Freding Sölvebring 

C Anna-Lena Gunnarson, §§ 15-16 

M Carl Ljungström 

 

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Calle Larsson Verksamhetschef  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Kristin Johansson Utredare  

 Martin Bertilsson Inköpschef §§ 11-12 

 Lina Ellnefors Upphandlare §§ 11-12 

 Maria Olsson Planeringsledare § 13 

 Katri Cimmerbeck Utvecklingsledare § 14 

 Aldin Avdic Utredningsledare  

 Evelina Lövnord Nämndsekreterare  
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Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 25 april 2022, klockan 10.00 

 

  

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 11-16 

Evelina Lövnord 

Ordförande 

Johan Lepp (L) 

Justerande 

Ann Iberius-Orrvik (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Marks 

kommuns anslagstavla, hemsida: www.mark.se 

Instans 

Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 

2022-04-25, §§ 11-16 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-04-25 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-05-17 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Evelina Lövnord 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 11 

Avtalsförlängning avseende omsorgsplatser inom psykiatrin 

Yttrande gällande detaljplan för Melltorp 1:31  

§ 12 

§ 13 

Yttrande till kommunens valda revisorer avseende granskning av 

arbetet med placeringar av barn och unga i hem för vård och 

boende och i familjehem 

§ 14 

Aprilrapport 2022 § 15 

Information om ordförandebeslut § 16 
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§ 11   

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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§ 12 Dnr. 2020-209 

Avtalsförlängning avseende omsorgsplatser inom 

psykiatrin 

Arbetsutskottets beslut  

Marks kommun förlänger avtalen gällande omsorgsplatser inom psykiatrin 
med nedanstående: 
 

• Nytida Mogården 

• Högsäters Rehabiliteringshem 

• Ängsätra 

• Astagården 

• Vittsjö sjukhem 

• Röingegården 

• Nytida Bärnstenen 

• Nytida Topasen 

• Nytida Mjörnviksholm 

• Fideli Omsorg AB 

• Serigmo care, Vassebro 

Ärendet 

Kommunen har ett ramavtal gällande omsorgsplatser inom psykiatrin med 

elva (11) leverantörer. Ramavtalen gäller till och med den 12 oktober 2022 

med möjlighet att förlänga ett (1) år i taget, två (2) gånger. 

Behovet inom området kvarstår. Ramavtalet har täckt behovet väl och har 

fungerat bra för verksamheten 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 4 mars 2022, där det föreslås 
att Marks kommun förlänger avtalen gällande omsorgsplatser inom psykiatrin 
med nedanstående: 
 

• Nytida Mogården 

• Högsäters Rehabiliteringshem 

• Ängsätra 

• Astagården 

• Vittsjö sjukhem 

• Röingegården 

• Nytida Bärnstenen 

• Nytida Topasen 

• Nytida Mjörnviksholm 

• Fideli Omsorg AB 

• Serigmo care, Vassebro 
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forts. § 12 

Dagens sammanträde 

Upphandlare Lina Ellnefors och inköpschef Martin Bertilsson föredrar ärendet 
och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Marks kommun förlänger avtalen gällande omsorgsplatser inom psykiatrin 
med nedanstående: 
 

• Nytida Mogården 

• Högsäters Rehabiliteringshem 

• Ängsätra 

• Astagården 

• Vittsjö sjukhem 

• Röingegården 

• Nytida Bärnstenen 

• Nytida Topasen 

• Nytida Mjörnviksholm 

• Fideli Omsorg AB 

• Serigmo care, Vassebro 

 
Förslaget antas. 

____________ 
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§ 13 Dnr. 2022-64 

Yttrande gällande detaljplan Melltorp 1:31  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet antar upprättat förslag som socialnämndens yttrande och 
översänder detta till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 

Förslag till detaljplan för del av Melltorp 1:31 i Hyssna, har upprättats av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

nybyggnation för bostäder i form av friliggande- och parhus eller någon annan 

form av flerbostadshus. Nämnden har möjlighet att lämna synpunkter till 

Plan- och byggnadsnämnden senast den 6 maj 2022. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 19 april 2022, där 
det föreslås att socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och 
översänder detta till plan- och byggnadsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Planeringsledare Maria Olsson föredrar ärendet.  

Beslutsgång 

Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Arbetsutskottet antar upprättat förslag som socialnämndens yttrande och 
översänder detta till plan- och byggnadsnämnden. 
 
Beslutet skickas till: 

Plan- och byggnadsnämnden 
per e-post: sue@mark.se, dnr. PLAN 2019.476 

____________
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§ 14 Dnr. 2021-50 

Svar på granskning av arbetet med placeringar av barn och 

unga i hem för vård och boende och i familjehem 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  

Socialnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande och översänder det 
som sitt eget till Kommunens revisorer.  

Ärendet 

Kommunens förtroendevalda revisorer beslutade den 9 mars 2021 att uppdra 

åt PwC att genomföra en granskning av socialnämndens arbete med 

placeringar av barn och unga i hem för vård och boende och i familjehem, 

med inriktning mot om det sker ändamålsenlig för att nå en effektiv och god 

vård. Revisionsrapporten färdigställdes i januari 2022 och nu har social-

nämnden möjlighet att kommentera kring de iakttagelser och 

rekommendationer som rapporten tar upp, senast den 19 maj 2022. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 13 april 2022, där 
det föreslås att socialnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande och 
översänder det som sitt eget till Kommunens revisorer.   

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Calle Larsson och utvecklingsledare Katri Cimmerbeck 
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 Kommunens revisorer.  
 
Förslaget antas. 

____________  
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§ 15 Dnr. 2022-40 

Aprilrapport 2022 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Utredningsledare Aldin Avdic informerar och svarar på frågor om det 
pågående arbetet med Aprilrapport 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 16   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut.  

 

 

 


