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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämndens arbetsutskott  

2022-10-03 

Tid   Klockan 08.30 – 09.40 

Ajournering   Klockan 09.15 – 09.27 

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 

M Carl Ljungström 

 

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Calle Larsson Verksamhetschef  

 Michael Jonsson Verksamhetschef   

 Hans Borg Administrativ chef  

 Aldin Avdic Utredningsledare  

 Nicklas Löfström Nämndsekreterare  

 Maria Olsson Planeringsledare § 39 
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Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 3 oktober 2022, klockan 10.10 

 

  

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 37-44 

Nicklas Löfström 

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 

2022-10-03, §§ 37-44 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-10-03 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-10-25 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Nicklas Löfström 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 37 

Anmälan och prövning av jäv § 38 

Yttrande gällande detaljplan för Härkila 2:32 i Marks kommun § 39 

Komplettering till budgetunderlag § 40 

Habiliteringsersättning  § 41 

Information gällande brev från personligt ombud § 42 

Information om ordförandebeslut § 43 

Övrig fråga § 44 
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§ 37   

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskott beslut 

Arbetsutskott fastställer ärendelistan med ändringen att: 
 

- Information gällande brev från personligt ombud, tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår att arbetsutskott fastställer ärendelistan 
med ändringen att: 
 

- Information gällande brev från personligt ombud, tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar arbetsutskott om ändring av ärendelistan 
kan antas och finner att så sker. 
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§ 38   

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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§ 39 Dnr. 2022-142 

Yttrande gällande detaljplan för Härkila 2:32 i Marks 

kommun  

Arbetsutskottets beslut 

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

Ärendet 

Förslag till detaljplan för Härkila 2:32 i Ubbhult har upprättats av 

Samhällsutvecklingsenheten. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en 

samlokalisering av skola och förskola, framtida utbyggnader, och även plats 

för idrottshall. Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 16 

augusti – 16 september 2022. Nämnden har möjlighet att lämna synpunkter 

till Plan- och byggnadsnämnden senast den 3 oktober 2022. 

Detaljplaneområdet omfattar fastigheten Härkila 2:32. Fastighetsarean är 

1,68 hektar och utgör ett befintligt skolområde. Planen syftar till att 

möjliggöra en samlokalisering av skola och förskola, framtida utbyggnader, 

och även plats för idrottshall. Området angränsar till skog i norr, öster och 

söder. I väster angränsar planområdet till Hällingsjövägen. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 24 augusti 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 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 
per e-post: sue@mark.se, dnr. PLAN 2021.301 
 

____________ 
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§ 40 Dnr. 2022-82 

Komplettering till budgetunderlag  

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till komplettering av 
budgetunderlag avseende organisatorisk tillhörighet för det kommunala 
funktionshinderrådet. Socialnämnden äskar att budgeterade medel för 
kommunala funktionshinderrådet ramjusteras till socialnämnden och att 
nämnden dessutom tillförs budget motsvarande kostnaden för 0,25 tjänst för 
sekreterar- och kanslifunktion för rådet.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-16 § 120 att det kommunala 

funktionshinderrådet övergår till socialnämnden. Denna flytt av det 

kommunala funktionshinderrådet medför ökade kostnader för nämnden, 

kostnader som nämnden önskar kompensation för. Idag är det budgeterat 72 

tkr för det kommunala funktionshinderrådets verksamhet, dessa medel ska 

täcka de kostnader som uppstår i samband med rådets möten och 

utbildningar. Socialnämnden äskar att dessa medel ramjusteras till 

socialnämnden. 

En flytt av råden innebär också utökade arbetsuppgifter för nämndens 

förvaltning då den ska bistå med sekreterar- och kansliservice för rådet. 

Nämnden bedömer att det behövs 0,25 tjänst för att klara dessa 

arbetsuppgifter. Detta är resurser som idag inte finns. Socialnämnden äskar 

därför medel för denna funktion, motsvarande 0,25 tjänst. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 23 september 2022, där det 
föreslås att socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till komplettering 
av budgetunderlag avseende organisatorisk tillhörighet för det kommunala 
funktionshinderrådet. Socialnämnden äskar att budgeterade medel för 
kommunala funktionshinderrådet ramjusteras till socialnämnden och att 
nämnden dessutom tillförs budget motsvarande kostnaden för 0,25 tjänst för 
sekreterar- och kanslifunktion för rådet.  

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Hans Borg föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till komplettering av 
budgetunderlag avseende organisatorisk tillhörighet för det kommunala 
funktionshinderrådet. Socialnämnden äskar att budgeterade medel för 
kommunala funktionshinderrådet ramjusteras till socialnämnden och att 
nämnden dessutom tillförs budget motsvarande kostnaden för 0,25 tjänst för 
sekreterar- och kanslifunktion för rådet.  
 
Förslaget antas. 
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forts. § 40 
 

Beslutet skickas till: 

 

Kommunstyrelsen 

____________  
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§ 41  Dnr. 2022-159 

Habiliteringsersättning  

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  

Socialnämnden antar arbetsutskottets förslag gällande markmajoritetens 

förslag om höjd habiliteringsersättning. 

Ärendet 

Markmajoriteten har, genom Johan Lepp (L), Tommy Karlsryd (S) och Anna-

Lena Gunnarson (C) inkommit med en skrivelse där de föreslår att 

habiliteringsersättningen höjs med 13 kr/dag till 93 kr/dag från och med den 

1 oktober 2022.  

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 

Socialnämnden antar arbetsutskottets förslag gällande markmajoritetens 

förslag om höjd habiliteringsersättning. 

Förslaget antas. 

____________ 
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§ 42  

Information gällande brev från personligt ombud  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen att till kommande nämnd informera hur 
man ser på konsekvenserna utifrån den försämrade ekonomiska situationen 
för de mest utsatta personerna i Marks kommun. 

Ärendet 

En skrivelse inkommer den 27 september 2022 till socialnämnden från de 

personliga ombuden. Skrivelsen diskuteras.  

Ärendets behandling 

Se mail som inkom till socialnämnden den 27 september. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Calle Larsson föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen att till kommande nämnd informera hur 
man ser på konsekvenserna utifrån den försämrade ekonomiska situationen 
för de mest utsatta personerna i Marks kommun. 
 
Förslaget antas. 
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§ 43   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut.  
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§ 44   

Övrig fråga 

Information om nytt boende 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Ann Iberius-Orrvik (M) önskar information om ärendet om nytt boende i 

Kinna. 

Förvaltningschef Talieh Ashjari och verksamhetschef Michael Johnsson 

redogör samt svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan 

antecknas till protokollet och finner att så sker. 

 
 


