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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 36 
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familjehemsvård 
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Ansluta till centralt upphandlat avtal gällande HVB vuxna med 

missbruk 

§ 38 
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§ 36   

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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§ 37 Dnr. 2021-205 

Ansluta till centralt upphandlat avtal gällande 

konsulentstödd familjehemsvård  

Arbetsutskottets beslut 

Marks kommun ansluter till ADDA Inköpscentrals ramavtal Konsulentstödd 
familjehemsvård 2019. Avtalsperiod två år med möjlighet till förlängning med 
ett år vid två tillfällen. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Kommunen har haft avtal via Inköpscentral ADDA avseende konsulentstödd 
familjehemsvård. Behovet av rubricerat område kvarstår så nytt avtal för 
verksamheterna att avropa från behövs. ADDA har genomfört upphandling 
inom rubricerat avtalsområde, avtalen täcker de behov som kommunens 
verksamheter har, och har en rimlig prisnivå. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 september 2021, där det 
föreslås att Marks kommun ansluter till ADDA Inköpscentrals ramavtal 
Konsulentstödd familjehemsvård 2019. Avtalsperiod två år med möjlighet till 
förlängning med ett år vid två tillfällen. 

Dagens sammanträde 

Upphandlare Anna Gong föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Marks kommun ansluter till ADDA Inköpscentrals ramavtal Konsulentstödd 
familjehemsvård 2019. Avtalsperiod två år med möjlighet till förlängning med 
ett år vid två tillfällen. 
 
Förslaget antas. 
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§ 38 Dnr. 2021-206 

Ansluta till centralt upphandlat avtal gällande HVB vuxna 

med missbruk  

Arbetsutskottets beslut 

Marks kommun ansluter till ADDA Inköpscentrals ramavtal HVB Vuxna med 
missbruk. Avtalsperiod är fyra år med möjlighet till uppsägning om två år. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Kommunen har haft avtal via Inköpscentral ADDA avseende HVB vuxna med 
missbruk. Behovet av rubricerat område kvarstår så nytt avtal för 
verksamheterna att avropa från behövs. ADDA har genomfört upphandling 
inom rubricerat avtalsområde, avtalen täcker de behov som kommunens 
verksamheter har, och har en rimlig prisnivå. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 september 2021, där det 
föreslås att Marks kommun ansluter till ADDA Inköpscentrals ramavtal HVB 
vuxna med missbruk. Avtalsperioden är fyra år med möjlighet till uppsägning 
om två år. 

Dagens sammanträde 

Upphandlare Anna Gong föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Marks kommun ansluter till ADDA Inköpscentrals ramavtal HVB Vuxna med 
missbruk. Avtalsperiod är fyra år med möjlighet till uppsägning om två år. 
 
Förslaget antas. 
 

____________  
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§ 39 Dnr. 2021-177 

Yttrande gällande detaljplan för Fritsla 5:34 med flera 

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder detta till 
plan- och byggnadsnämnden. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Detaljplan för Fritsla 5:34 med flera har upprättats av samhällsbyggnads-
förvaltningen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kompletterande 
bebyggelse inom fastigheten Fritsla 5:34. Nya byggrätter är placerade och 
begränsade utifrån att nya byggnader ska underordna sig befintliga 
byggnader. Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 17 augusti 
2021 till 27 september 2021. Nämnden har möjlighet att lämna synpunkter till 
plan- och byggnadsnämnden senast den 27 september 2021. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 24 augusti 2021, 
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 svara på frågor.  

Beslutsgång 

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 

per e-post: sue@mark.se, dnr. PBN 2020-115 

____________ 
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§ 40 Dnr. 2021-196 

Yttrande gällande detaljplan för Lygnersvider 1:29, 

Smälteryd 

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder detta till 
plan- och byggnadsnämnden. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Förslag till detaljplan för Smälteryd – del av Lygnersvider 1:29 har upprättats 
av samhällsbyggnadsförvaltningen. Plan- och byggnadsnämnden har, den 18 
augusti 2021, beslutat genomföra samråd. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd och grön del av Sätila. Bebyggelsen 
ska anpassas till och framhäva platsens karaktär och kulturarv genom 
gångstråk, torg och parker. Syftet är att skapa goda förutsättningar för 
bostadsnära rekreation genom ett blandat bostadsområde som knyter an till 
naturen och den lantliga miljön. Planförslaget finns utställt för samråd under 
perioden 1 september 2021 till 3 oktober 2021. Nämnden har möjlighet att 
lämna synpunkter till plan- och byggnadsnämnden senast den 3 oktober 
2021. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 13 september 
2021, 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 svara på frågor.  

Beslutsgång 

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 

per e-post: sue@mark.se, dnr. PLAN 2020-693 

____________ 
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§ 41 Dnr. 2021-181, 183, 186, 189 

Svar avseende remisser gällande översyn av reglementen 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Socialnämnden antar socialförvaltningens svar på remiss gällande översyn av 
reglemente för socialnämnden, miljönämnden, barn– och utbildningsnämnden 
samt kommungemensamt reglemente för nämnderna, som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden avstår ifrån att svara på övriga remisser gällande översyn av 
reglementen.  

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en 
översyn skedde 2012. Sedan dessa har flera revideringar gjorts, men inte en 
samlad översyn av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till 
justeringar har tagits fram på kommunledningen i samråd med 
socialförvaltningen. Remisser för alla nämndernas reglementen samt det 
kommungemensamma reglementet för nämnderna sker nu till kommunens 
nämnder för att inhämta synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente i 
kommunfullmäktige.  

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 17 september 
2021, där det föreslås att socialnämnden antar socialförvaltningens svar på 
remiss gällande översyn av reglemente för socialnämnden, miljönämnden, 
barn– och utbildningsnämnden samt kommungemensamt reglemente för 
nämnderna, som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen. Samt att 
socialnämnden avstår ifrån att svara på övriga remisser gällande översyn av 
reglementen.  
 
Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Ledamöters förslag till beslut 

Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår följande tillägg i yttrandet, i det stycke som 
avser barn- och utbildningsnämndens reglemente, § 5:  
 
”Barn- och utbildningsnämnden ska i samband med tecknande av avtal med 
Migrationsverket respektive länsstyrelsen informera Socialnämnden, då 
ansvaret för mottagande av ensamkommande barn ligger under 
Socialnämnden”.  
 
Tommy Karlsryd (S), med instämmande från Johan Lepp (L), yrkar bifall till 
förvaltningens förslag att socialnämnden antar socialförvaltningens svar på 
remiss gällande översyn av reglemente för socialnämnden, miljönämnden, 
barn– och utbildningsnämnden samt kommungemensamt reglemente för 
nämnderna, som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen. 
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forts. § 41 
 
Socialnämnden avstår ifrån att svara på övriga remisser gällande översyn av 
reglementen.  

Beslutsgång 

Johan Lepp (L) finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag, med instämmande från Tommy Karlsryd (S), dels Ann Iberius-Orrviks 
(M) förslag.  
 
Ordförande Johan Lepp (L) finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 
____________  
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§ 42   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut.  
 

 
 

 


