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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden  

2022-11-14 

Tid   Klockan 08.30 – 11.10 

Paus  Klockan 10.13 – 10.25 

Plats 
 

 Abbottsalen, Rydals konferenscenter, Rydal 

Beslutande  L  Johan Lepp, ordförande 

 M Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande 

 S Tommy Karlsryd 

 S Inger-Britha Freding Sölvebring 

 S Rainer Lohager 

 C Anette Nilsson 

 C Anna-Lena Gunnarson  

 M Jörgen Hagman-Lindén  

 SD Sara Lindwall 

 M Carl Ljungström, tjänstgör för Roger Lundstedt (SD), §§ 121-124 

 M Carl Ljungström, tjänstgör för Roger Lundstedt (SD), §§ 127-134 

 SD Angela Gustavsson, tjänstgör för Roger Lundstedt (SD), §§ 125-126 

 KD Åsa Seger 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

S Thord Harrysson 

S Karl-Gustaf Wiberg 

C Boine Johnsson  

L Stina Isaksson 

V Eva Gustafsson 

M Carl Ljungström, §§ 125-126 

S Maria Holmberg 

 

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Evelina Lövnord Nämndsekreterare  

 Calle Larsson Versamhetschef  

 Michael Jonsson Verksamhetschef  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Shahla Adnani Ekonom  

 Maria Olsson Planeringsledare §§ 121-124 

 Aldin Avdic Utredningsledare  

 Magdalena Fallqvist Facklig företrädare, 

Kommunal 

§§ 121-128 
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 Zulfikor Qahor Enhetschef § 124 

 Ulrika Dahlén Enhetschef § 125 

 Eva Gustavsson Verksamhetsutvecklare § 125 

 Benjamin Bittone Verksamhetsutvecklare § 125 

 Emili Gabriel Rekryterare § 125 
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Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 14 november 2022, klockan 11.40 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 121-134 

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 

Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 

2022-11-14, §§ 121-134 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-11-14 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-12-06 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Evelina Lövnord 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 121  

Information om fyllnadsval av ledamot i socialnämnden (KD) § 122  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 

granskare 

§ 123  

Information från förvaltningen  § 124  

Information om förvaltningens utvecklingsarbete (kompetens- och 

resursenheten) 

§ 125  

Riskanalys 2023 § 126  

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per oktober 

2022 

§ 127  

Tidsplan för sammanträden 2023 § 128  

Redovisning av domar och beslut § 129  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 130  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut § 131  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 132  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 133  

Information om ordförandebeslut § 134  
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§ 121   

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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§ 122 Dnr. 2019-1 

Information om fyllnadsval av ledamot i socialnämnden 

(KD) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 

Agneta Bergeld (KD) har i kommunfullmäktiges beslut den 22 september 
2022 entledigats från uppdraget som ledamot i socialnämnden. I samma 
beslut bordlades frågan om att utse ny ledamot.  
 
Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval   
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som   
ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till   
ersättare. 
 
Åsa Seger (KD) har i kommunfullmäktiges beslut den 20 oktober 2022, § 174, 
utsetts till ledamot i socialnämnden.  

Ärendets behandling 

Se kommunfullmäktiges beslut den 20 oktober 2022, § 174. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) informerar om kommunfullmäktiges beslut och 
hälsar Åsa Seger välkommen. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 123  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val 

av nya granskare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 17 oktober 2022. 

 
Socialnämnden utser Karl-Gustaf Wiberg (S) och Eva Gustafsson (V) till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 

Ärendet 

Rainer Lohager (S) och Jörgen Hagman-Lindén (M) har granskat följande 
beslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 17 oktober 2022: 
 

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

98Ärendets behandling 

Vid granskning av delegationsbeslut hade granskarna inget att erinra. 

Dagens sammanträde 

Jörgen Hagman-Lindén (M) 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 17 oktober 2022. 
 
Socialnämnden utser Karl-Gustaf Wiberg (S) och Eva Gustafsson (V) till att 
granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
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§ 124  

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om att en utförligare lägesbild över 
det ekonomiska läget presenteras i ärendet verksamhetsuppföljning till och 
med oktober 2022. 
 
Verksamhetschef Calle Larsson informerar samt svarar på frågor om: 
 
-    Statistik från januari till juni 2022 avseende Barnahus. 
 
Verksamhetschef Michael Jonsson presenterar sig för nya förtroendevalda i 
nämnden. 
 
Enhetschef Zulfikor Qahor informerar och svarar på frågor om: 
 
- Omvärldsbevakning sett utifrån försörjningsstödenheten och vad man 

ställs inför sett utifrån det nationella ekonomiska läget, bland annat höjt 
prisbasbelopp. Försörjningsstödsenheten följer Socialstyrelsens 
rekommendationer gällande riksnormen. Till nämndens sammanträde den 
19 decemeber 2022 presenteras statistik över avslag på ansökningar om 
försörjningsstöd samt information om riksnormen. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 125  

Information om förvaltningens utvecklingsarbete 

(kompetens- och resursenheten) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef för resurs- och kompetensenheten, tidigare Bemanningsenheten, 
Ulrika Dahlén informerar och svarar på frågor om förvaltningens 
utvecklingsarbete, bland annat arbetet att möta framtidens utmaning 
avseende kompetensförsörjning i förvaltningens verksamheter. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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§ 126  Dnr. 2022-175 

Riskanalys 2023 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner riskanalys 2023. 

Ärendet 

Varje år måste nämnden fatta beslut om en internkontrollplan som biläggs  

nämndplanen. Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt  

verksamhetsområde och ska, utifrån en riskanalys, besluta om en plan för 

den internkontroll som ska utföras kommande år. Nämnden ska även vara 

delaktig i det riskarbete som mynnar ut i internkontrollplanen. Riskanalysen 

innehåller de risker förvaltningen ser är relevanta att arbeta med i verk-

samheterna. Det är utifrån denna som risker valts ut till internkontrollplanen. 

Riskanalysen innehåller därför även de risker som inte prioriterats till 

internkontrollplanen. De risker som förvaltningen föreslår ”accepteras” i den 

samlade riskbilden hanteras därmed i verksamheterna på annat sätt än i 

internkontrollplanen. Utifrån detta presenterar nu förvaltningen ett förslag till 

riskanalys 2023. 

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 oktober 2022, § 47, där det 
föreslås att socialnämnden godkänner riskanalys 2023. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 27 oktober 
2022. 

Dagens sammanträde 

Utredningsledare Aldin Avdic föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden godkänner riskanalys 2023. 
  
Förslaget antas. 
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§ 127  Dnr. 2022-40 

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per 

oktober 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och 
följetal per oktober 2022. 
 
Socialnämnden ger socialchefen och presidiet i uppdrag att sammanställa 
effekterna gällande uppräkning av riksnormen och prisbasbelopp för 2023 och 
att informera kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Utöver de tre uppföljningsrapporter som nämnden skickar till kommun-

styrelsen varje år, gör socialförvaltningen en verksamhetsuppföljning utifrån 

ekonomi och nyckeltal till varje nämndmöte. Fortsatt stort behov av köpt vård 

för barn, unga och vuxna, vilket påvisas i det ekonomiska utfallet för 

perioden. Kostnaden för försörjningsstödet är fortfarande lägre än budgeterat. 

Den prognos som tidigare presenterats är oförändrad. Funktionsstöd 

överskott jämfört mot 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. 

Ekonomi  
Socialnämnden har redovisat ett överskott om 6,7 mnkr för perioden. 
Periodens totala nettokostnader uppgick till 338,3 mnkr jämfört med 
periodens totala budget om 345,1 mnkr. I periodens överskott ingår 3,3 mnkr 
i utvecklingsreserv.  

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 8 november 2022, 
där det föreslås att socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån 
ekonomi och följetal per oktober 2022. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscheferna Calle Larsson och Michael Jonsson samt ekonom Shahla 
Adnani föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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forts. § 127 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår att socialnämnden godkänner 

verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och följetal per oktober 2022.  

 

Tommy Karlsryd (S), med instämmande av Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår att 

socialnämnden ger socialchefen och presidiet i uppdrag att sammanställa 

effekterna gällande uppräkning av riksnormen och prisbasbelopp för 2023 och 

att informera kommunstyrelsen. 

 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1: Ordförande Johan Lepp (L) frågar först om socialnämnden 
beslutar enligt hans förslag och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 2: Ordförande Johan Lepp (L) frågar sedan om socialnämnden 
beslutar enligt Tommy Karlsryds (S), med instämmande av Ann Iberius-
Orrviks (M) förslag och finner att så sker. 
 

_____________  
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§ 128 Dnr. 2022-170 

Tidsplan för sammanträden 2023 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdestider för år 2023 för socialnämnden 
och nämndens arbetsutskott. 

Ärendet 

Socialnämnden ska inför varje verksamhetsår fatta beslut om samman-

trädestider för nämnden och dess utskott. Socialnämnden har att ta ställning 

till sammanträdestider för år 2023. 

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 oktober 2022, § 46, där det 
föreslås att socialnämnden fastställer sammanträdestider för år 2023 för 
socialnämnden och nämndens utskott. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 12 oktober 
2022. 

Dagens sammanträde 

Johan Lepp (L) redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår att socialnämnden fastställer 

sammanträdestider för år 2023 för socialnämnden och nämndens 

arbetsutskott. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämdens beslutar enligt hans 
förslag, och finner att så sker. 
 

_____________  
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§ 129 

Redovisning av domar och beslut   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2022-10-06 – 2022-11-03, 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 3 november 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna domar och beslut för perioden 2022-10-06 – 2022-11-03 kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 130   

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. 2022-183 – Synpunkt, via synpunktstelefonen, inkommer angående 

bemötande från anställd vid familjeenheten.  

 

- Dnr. 2022-193 – Synpunkt, via synpunktstelefonen, inkommer där 

personen anför att ersättningsnivåerna på försörjningsstödet är för lågt.  

 

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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§ 131   Dnr. 2022-34 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antecknar redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om 
bistånd enigt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade under perioden 2022-07-01 – 2022-09-30, till protokollet.   

Ärendet 

Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska på det vis som anges i 
16 kap. 6 f och h §§ SoL rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, 
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 

Se statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt 
SoL och LSS under perioden 2022-07-01 – 2022-09-30.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av ej 
verkställda gynnande beslut om bistånd enigt socialtjänstlagen och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade under perioden 2022-07-01 – 
2022-09-30 kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   

 
________________ 
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§ 132   

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) 
2022-10-01 – 2022-10-31. 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. 
 
Delegationsbeslut över bostadsanpassningsbidrag enligt lista (lag 2018:222 
om bostadsanpassningsbidrag)  
2022-10-01 – 2022-10-31. 
 
Socialnämndens socialutskott 
2022-11-01 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-10-31 
 
Anställningsbeslut 
2022-10-01 – 2022-10-31. 
 
Ledighet längre än sex månader 
2022-10-01 – 2022-10-31. 
 
Avtal 
Dnr. 2022-24 – Placeringsavtal, Nytida Thamstorp. 
 
Dnr. 2022-58 - 5 – Placeringsavtal, Serigmo care. 
 
Dnr. 2022-58 - 6 – Placeringsavtal, Serigmo care. 
 
Dnr. 2022-119 - 6 – Placeringsavtal, Länkhemmet Hvidehus. 
 
Dnr. 2022-119 - 7 – Placeringsavtal, Länkhemmet Hvidehus. 
 
Dnr. 2022-130 – Placeringsavtal, Villa Leva. 
 
Dnr. 2022-158 – Placeringsavtal, Kvinnojour. 
 
Dnr. 2022-158 – Placeringsavtal, Föreningen Linnéahuset. 
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Dnr. 2022-191 – Placeringsavtal, Serigmo Care. 
 
Dnr. 2021-232 – Uppdragsavtal, handledning, Psykologkonsult Thoresson AB. 
 
Dnr. 2017-36 - 12 – Internhyresavtal, teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2017-36 - 13 – Tillägg till internhyresavtal, teknik- och 
serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2022-74 - 4 – Avtal avseende praktikplats. 
 
Dnr. 2022-74 - 5 – Avtal avseende praktikplats. 
 
Dnr. 2022-188 – Avtal om resor, Horredstrafiken. 
 
Dnr. 2022-188 – Avtal om resor, Horredstrafiken. 
 
Dnr. 2022-188 – Avtal om resor, Horredstrafiken. 
 
Dnr. 2022-188 – Avtal om resor, Horredstrafiken. 
 
Dnr. 2022-188 – Avtal om resor, Horredstrafiken. 
 
Dnr. 2022-188 – Avtal om resor, Horredstrafiken. 
 
Dnr. 2022-188 – Avtal om resor, Horredstrafiken. 
 
Övrigt 
2022-149 - Remissvar gällande översyn av reglemente för kommunala 
pensionärsrådet. 
 
2022-150 - Remissvar gällande översyn av reglemente för kommunala 
funktionshinderrådet. 
 
Avskrivningar 
- 
 
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.   

  
 



Sida 20(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-11-14 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 133   

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

Socialnämndens beslut 

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

Kurser och konferenser 
Länsstyrelsen m.fl.   
Regional konferens mänskliga rättigheter, Göteborg den 8 december  
2022. 
  
Internationella funktionshindersdagen 2022, Motverka våld mot perso- 
ner med funktionsnedsättning. Digitalt den 30 november och 1 decem- 
ber 2022. 
 
Meddelanden 
Kommunstyrelsen  
§ 194/2022, Resultat av lönekartläggning 2021  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
§ 256/2022, Rekrytering av förvaltningschef till socialförvaltningen  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Inspektionsrapport för tillsyn av Kyrkås gruppbostad - HÄL.2022.1313  
  
Inspektionsrapport för tillsyn av Lindängsgatas gruppboende -  
HÄL.2022.1314  
  
Inspektionsrapport för tillsyn av Paviljongens gruppboende -  
HÄL.2022.1316  
  
Inspektionsrapport för tillsyn av Snickarens gruppboende -  
HÄL.2022.1319  
  
Inspektionsrapport för tillsyn av Örbyhus gruppboende -  
HÄL.2022.1324  
  
Inspektionsrapport för tillsyn av Malmsäters gruppboende -  
HÄL.2022.1713  
  
Inspektionsrapport för tillsyn av Björsvägens gruppboende -  
HÄL.2022.1716  
  
Inspektionsrapport för tillsyn av Klockaregårdsvägens gruppboende -  
HÄL.2022.1717   
  
CAN drogvaneundersökning 2022  
  



Sida 21(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-11-14 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

forts. § 133 
 
Socialstyrelsen  
Nationella riktlinjer adhd och autism  
 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2022-11-14 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 134   

Information om ordförandebeslut   

Det föreligger inga ordförandebeslut. 

____________ 
 

 


