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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden  
2022-10-17 

Tid   Klockan 08.30 – 09.25 

Plats 
 

 Abbottsalen, Rydals konferenscenter, Rydal 

Beslutande  L  Johan Lepp, ordförande 

 M Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande 

 S Thord Harrysson, tjänstgör för Tommy Karlsryd (S) 

 S Inger-Britha Freding Sölvebring 

 S Rainer Lohager 

 C Boine Johnsson, tjänstgör för Anette Nilsson (C) 

 L Stina Isaksson, tjänstgör för Anna-Lena Gunnarson (C), §§ 104-108 

 C Anna-Lena Gunnarson, §§ 109-120 

 M Jörgen Hagman-Lindén  

 SD Sara Lindwall 

 SD Roger Lundstedt 

 M Carl Ljungström, tjänstgör på vakant post (KD) 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

L Stina Isaksson 

S Maria Holmberg, §§ 111-120 

S Karl-Gustaf Wiberg 

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Janny Åhman Nämndsekreterare  

 Calle Larsson Versamhetschef  

 Michael Jonsson Verksamhetschef §§ 104-118 

 Hans Borg Administrativ chef §§ 104-118 

 Shahla Adnani Ekonom §§ 104-118 

 Tor Ellnefors Ekonom §§ 104-118 

 Maria Olsson Planeringsledare §§ 104-118 

 Aldin Avdic Utredningsledare §§ 104-118 

 Magdalena Fallqvist Facklig företrädare, 
Kommunal 

§§ 104-112 

 Zulfikor Qahor Enhetschef § 109 
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Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 17 oktober 2022, klockan 10.00 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 104-120 

Janny Åhman 

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 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-10-17, §§ 104-120 

Datum för anslags 
uppsättande  

2022-10-17 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-11-08 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Janny Åhman 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 104  

Anmälan och prövning om jäv § 105  

Entledigande av ersättare i socialnämnden (KD) § 106  

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (V) § 107  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

§ 108  

Information från förvaltningen  § 109  

Komplettering till budgetunderlag § 110  

Habiliteringsersättning § 111  

Versamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per 
september 2022 

§ 112  

Förslag på arbetsgrupp för arbete med Nämndplan 2023-2024 § 113  

Redovisning av domar och beslut § 114  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 115  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 116  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 117  

Information om ordförandebeslut § 118  

Nerläggning av faderskapsutredning § 119  

Nerläggning av faderskapsutredning § 120  
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§ 104   

Förändring av ärendelistan 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Ärendet Förslag på arbetsgrupp för arbete med Nämndplan 2023-2024, tillförs 
ärendelistan. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår att socialnämnden fastställer ärendelistan 
med följande ändring: 
 
Ärendet Förslag på arbetsgrupp för arbete med Nämndplan 2023-2024, tillförs 
ärendelistan. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om ändring av ärendelistan 
kan antas och finner att så sker. 
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§ 105   

Anmälan och prövning om jäv 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att ingen ledamot eller ersättare 
anmäler jäv. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) påminner om att ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 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 socialnämnden anser sig förhindrad att delta vid ärendenas 
behandling. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om det kan antecknas till 
protokollet att ingen anmäler jäv under dagens sammanträde, och finner att 
så sker. 
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§ 106 Dnr. 2019-1 

Entledigande av ersättare i socialnämnden (KD) 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det.  
 
Agneta Bergeld (KD) har i skrivelse den 20 juni 2022 begärt att bli entledigad 
från uppdraget som ledamot i socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade  
vid sitt sammanträde den 22 september 2022, § 158, att entlediga Agneta 
Bergeld (KD) från uppdraget som ledamot i socialnämnden. Val av ny 
ersättare bordlades.   

Ärendets behandling 
Se kommunfullmäktiges beslut den 22 september 2022, § 158. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) informerar om kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 107 Dnr. 2019-1 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (V) 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 
Enligt 36 § i kommunalfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval 
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som ska 
ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde förslag till ersättare. 
 
Eva Gustafsson (V) utses som ersättare i socialnämnden. 

Ärendets behandling 
Se kommunfullmäktiges beslut den 22 september 2022, § 161. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) informerar om kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 108  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 
av nya granskare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 12 september 2022. 

 
Socialnämnden utser Rainer Lohager (S) och Jörgen Hagman-Lindén (M) till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 
Jörgen Hagman-Lindén (M) och Tommy Karlsryd (S) har granskat följande 
beslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 12 september 2022: 
 

- Fyra beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende ekonomiskt 
bistånd. 

 
- Ett beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag avseende ansökan 

om bostadanpassningsbidrag. 

Ärendets behandling 
Vid granskning av delegationsbeslut hade granskarna inget att erinra. 

Dagens sammanträde 
Jörgen Hagman-Lindén (M) och Tommy Karlsryd (S) redogör att det inte 
fanns något att anmärka på vid granskningen av delegationsbesluten.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 

Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 12 september juni 2022. 
 
Socialnämnden utser Rainer Lohager (S) och Jörgen Hagman-Lindén (M) till 
att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 109  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar och svarar på frågar om: 
 
- En inkommen skrivelse från de personliga ombuden daterad den 27 

september 2022 gällande svårigheterna som de ser för personer som 
uppbär försörjningsstöd utifrån de stigande matpriserna och inflationen. 

 
Enhetschef Zulfikor Qahor informerar och svarar på frågor om: 
 
- Omvärldsbevakning sett utifrån försörjningsstödenheten och vad man 

ställs inför sett utifrån det nationella ekonomiska läget. 
 

- Möjlighet att få bostadstillägg och bedömningen att eventuellt behöva 
ändra riktlinjerna för uppbärande av försörjningsstöd.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 110  Dnr. 2022-82 

Komplettering till budgetunderlag 

Socialnämndens 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. 

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 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 oktober 2022, § 40, där det 
föreslås att socialnämnden 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. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 23 september 2022. 

Dagens sammanträde 
Administrativ chef Hans Borg föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till komplettering av 
budgetunderlag avseende organisatorisk tillhörighet för det kommunala 
funktionshinderrådet.  
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forts. § 110 
 
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. 
 
Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 111 Dnr. 2022-159 

Habiliteringsersättning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att habiliteringsersättningen höjs med 13 kr/dag till 
93 kr/dag från och med den 1 oktober 2022.  
 
Socialnämnden beslutar att habiliteringsersättningen ska vara 0,18 % av 
prisbasbeloppet med årlig förändring från och med den 1 januari 2024. 
 
RESERVATION 
Ann Iberius-Orrvik (M), Jörgen Hagman-Lindén (M), Carl Ljungstöm (M), 
Roger Lundstedt (SD) och Sara Lindwall (SD) reserverar sig mot 
socialnämndens beslut att habiliteringsersättningen ska vara 0,18 % av 
prisbasbeloppet med årlig förändring från och med den 1 januari 2024, med 
motivationen att tillträdande socialnämnd bör ta ställning i frågan.  

Ärendet 
Markmajoriteten har genom Johan Lepp (L), Tommy Karlsryd (S) och Anna- 
Lena Gunnarson (C) inkommit med en skrivelse med förslag om höjd 
habiliteringsersättningen. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 oktober 2022, § 41, där det 
föreslås att socialnämnden antar arbetsutskottets förslag gällande 
markmajoritetens förslag om höjd habiliteringsersättning.  
 
Se även Markmajoritetens skrivelse den 23 september 2022.  

Dagens sammanträde 
Ordförande Johan Lepp (L) föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sara Lindwall (SD) föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut till 
socialnämnden skrivs som två attsatser.   

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden kan ta beslutet i två 
delar enligt Sara Lindwalls (SD) förslag, och finner att så sker. 
 
RESERVATION 
Ann Iberius-Orrvik (M), Jörgen Hagman-Lindén (M), Carl Ljungstöm (M), 
Roger Lundstedt (SD) och Sara Lindwall (SD) reserverar sig mot 
socialnämndens beslut att habiliteringsersättningen ska vara 0,18 % av 
prisbasbeloppet med årlig förändring från och med den 1 januari 2024, med 
motivationen att tillträdande socialnämnd bör ta ställning i frågan.  
 
____________  
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§ 112 Dnr. 2022-40 

Versakmhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per 
september 2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och 
följetal per september 2022. 

Ärendet 
Utöver de tre uppföljningsrapporter som nämnden skickar till 
kommunstyrelsen varje år, gör socialförvaltningen en verksamhetsuppföljning 
utifrån ekonomi och nyckeltal till varje nämndmöte. 
 
Individ- och familjeomsorg har ett stort behov av köpta vårdplatser för barn 
och unga, vilket återspeglas i det ekonomiska utfallet för perioden. Trots att 
ekonomiska villkor i samhället riskerar att negativt påverka hushåll och 
individer, har försörjningsstödsenheten ännu inte noterat någon ökning av 
ansökningar. 
 
Funktionsstöd redovisar för perioden ett överskott jämfört med budget. 
Antalet personer med insatser inom funktionsstöd är nästintill oförändrat i 
jämförelse med tidigare perioder. 
 
Vad avser boende enligt LSS arbetar verksamheten så långt som det är 
möjligt att verkställa insatsen i egen regi. För att möjliggöra kvarboende, har 
verksamheten behövt utöka bemanningen för att tillgodose behoven. 
 
I takt med att pandemin minskat har verksamheterna framför allt avseende 
daglig verksamhet och fritidsaktiviteter kunnat återgå till mer normala 
förhållanden. 
 
Ekonomi  
Socialnämnden har redovisat ett överskott med 7,3 mnkr för perioden. 
Periodens totala nettokostnader uppgick till 303,8 mnkr jämfört med 
periodens totala budget om 311,1 m nkr. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 10 oktober 2022, där det föreslås 
att socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och 
följetal per september 2022. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscheferna Calle Larsson och Michael Jonsson samt ekonom Shahla 
Adnani föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och  
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forts. § 112 
 
följetal per september 2022. 
 
Förslaget antas. 
 
_____________  
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§ 113 Dnr. 2022-175 

Förslag på arbetsgrupp för arbete med Nämndplan 2023-
2024 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till 
Nämndplan 2023-2024 och internkontrollplan. 

Ärendet 
Fastställande av arbetsgrupp för arbete med Nämndplan 2023-2024 och 
internkontrollplan. 

Dagens sammanträde 
Johan Lepp (L) föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till 
Nämndplan 2023-2024 och internkontrollplan. 
 
Förslaget antas. 
 
_____________  
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§ 114 

Redovisning av domar och beslut   

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2022-09-02 – 2022-10-05, till protokollet.   

Ärendet 
Vid varje nämndsammanträde rapporteras de domar och beslut från domstol, 
i ärenden i vilka nämnden är part, som inkommit sedan föregående rapport. 
Även beslut från nämndens tillsynsmyndigheter ingår i rapporten. Domarna 
och besluten finns sammanfattade i en bilaga till tjänsteutlåtandet och hålls 
tillgängliga i sin helhet vid sammanträdet. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 6 oktober 2022.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna domar och beslut för perioden 2022-09-02 – 2022-10-05 kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 115   

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och 
synpunkter  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna skrivelser, klagomål och 
synpunkter till protokollet. 

Ärendet 
Redovisning av följande inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter: 
 
- Dnr. 2022-1146 – Mail inkommer den 31 augusti 2022 från privatperson 

med önskemål om att en LSS-lägenhet ska flytta från en adress till en 
närliggande. Synpunktslämnaren anför att nuvarande lägenhet behöver 
moderniseras. 
 

- Dnr. 2022-147 – Den 4 augusti 2022 inkommer till socialnämnden 
klagomål för kännedom. Klagomålet är undertecknat ”En av dessa familjer 
i detta samhället” och riktar sig mot skolan, socialtjänsten och politiker. 
Enligt klagomålet får inte barnen det stöd de behöver i skolan, skolan 
lever inte upp till sina handlingsplaner och socialtjänsten ger skolan rätt. 

 
- Dnr. 2022-155 – Den 9 september 2022 ringer en kvinna till synpunkts-

telefonen och framför klagomål på handläggning av försörjningsstöd 
gällande närstående, som har fått avslag på sin ansökan. Klaganden 
upplever handläggningen som bristfällig, upplever en ojämlikhet gällande 
vilka som blir beviljade och vill få information om vilka kriterier som finns. 
Klaganden vill tillsammans med aktuell närstående ha ett möte med 
enhetschef för försörjningsstödenheten. 

 
- Dnr. 2022-165 – Klaganden ringer till synpunktstelefonen och uppger 

följande: Klaganden hjälpte en bekant att söka hjälp hos individ- och 
familjeomsorgen (IFO) en fredag strax före kl. 15.00. Den bekante var 
ledsen och rädd i en utsatt situation med kontrollerande anhörig. De kom 
inte in, då både IFO:s entré och stora entrén var låst. Klaganden framför 
kritik att såsom utsatt av kontrollerande anhörig behöva ringa för att 
komma in vilket gör att anhörig i efterhand kan spåra telefonnumret. 
Klaganden vill tydliggöra hur viktigt det är med tillgängligheten både vad 
gäller lokal och personal, och framför att det bör finnas ringklocka både 
vid IFO:s entré och vid stora entrén. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter kan antecknas till protokollet, 
och finner att så sker.   
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§ 116   

Redovisning av anmälda delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 
protokollet.  

Ärendet 
Av 6 kap. 40 § kommunallagen (2017:725) och av socialnämndens  
delegationsordning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska  
anmälas till nämnden. Följande delegationsbeslut föreligger: 
 
Delegationsbeslut enligt lista (SoL och LSS) 
2022-09-01 – 2022-09-30. Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), (SoL); 
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM); föräldrabalken 
(1949:381), (FB); lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS); och övriga beslut. 
 
Anställningsbeslut 
2022-06-01 – 2022-09-30. 
 
Ledighet längre än sex månader 
2022-09-01 – 2022-09-30. 
 
Socialnämndens socialutskott 
2022-05-24  
2022-05-31 
2022-06-28 
2022-07-05 
2022-08-09 
2022-08-12 
2022-08-25 
2022-09-06 
2022-10-11 
2022-11-01 
 
Socialnämndens arbetsutskott 
2022-06-07 
2022-08-29 
2022-10-03 
 
Avtal 
Dnr. 2022-24 – Placeringsavtal, Nytida Topasen AB. 
 
Dnr. 2022-24 – Placeringsavtal, Nytida Kognitiva Center AB. 
 
Dnr. 2022-119 – Placeringsavtal, Länkhemmet Hvidehus. 
 
Dnr. 2022-153 – Överenskommelse om idéburet offentligt partnetskap, 
Föreningen masktrosbarn.  
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forts. § 116 
 
Dnr. 2021-212 – Avtal gällande handledning, Psykologia AB. 
 
Dnr. 2022-158 – Placeringsavtal, Kvinnojouren i Mark. 
 
Dnr. 2022-161 – Placeringsavtal, M Gården AB. 
 
Dnr. 2022-54 – Placeringsavtal, Högsäters Rehabiliteringshem AB. 
 
Dnr. 2022-54 – Placeringsavtal, Högsäters Rehabiliteringshem AB. 
 
Övrigt 
- 
 
Lex Sarah utredning/anmälan 
- 
 
Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
anmälda delegationsbeslut kan antecknas till protokollet, och finner att så 
sker.   
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§ 117   

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och 
konferenser till protokollet. 

Kurser och konferenser 
- 
 
Meddelanden 
Kommunfullmäktige  
§ 149/2022, Näringslivspolicy 
 
§ 158/2022, Entledigande och fyllnadsval av ledamot i socialnämnden (KD) 
 
§ 161/2022, Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden (V) 
 
Kommunledningskontoret 
Information om remiss med förslag till handlingsplan för psykisk hälsa 2024 
 
Information från Länsstyrelsen om kommuntal och andelstal för 2023 
 
Kommunkompassrapport 2022 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Inspektionsrapport för tillsyn av Hantverkarens gruppboende - 
HÄL.2022.1310 
 
Inspektionsrapport för tillsyn av Punktens gruppboende - HÄL.2022.1318 
 
Inspektionsrapport för tillsyn av Ängahagsgatan gruppboende - 
HÄL.2022.1322 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
meddelanden, kurser och konferenser kan antecknas till protokollet och finner 
att så sker. 
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§ 118   

Information om ordförandebeslut   

Det föreligger inga ordförandebeslut. 

____________ 
 
  



Sida 23(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-10-17 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 

Nedläggning av faderskapsutredning 

Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 120 

Nedläggning av faderskapsutredning 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 

 

 

 


