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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden  
2022-12-19 

Tid   Klockan 08.30 – 10.30 

Ajournering  Klockan 09.35 – 09.50 

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 Boine Johnsson, tjänstgör för Anna-Lena Gunnarson (C) §§ 135-137 

 C Anna-Lena Gunnarson §§ 138-146 

 M Jörgen Hagman-Lindén  

 SD Sara Lindwall 

 SD Roger Lundstedt  

 KD Åsa Seger 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

S Thord Harrysson 

C Boine Johnsson 

L Stina Isaksson 

V Eva Gustafsson 

M Carl Ljungström 

SD Angela Gustavsson, §§ 138-146 

S Maria Holmberg 
 

 Tjänstepersoner 
 Talieh Ashjari Förvaltningschef  
 Janny Åhman Nämndsekreterare  
 Calle Larsson Verksamhetschef  
 Zulfikor Qahor Enhetschef §§ 135-137 
 Kristin Johansson Utredare §§ 135-145 
 Michael Jonsson Verksamhetschef §§ 135-145 
 Hans Borg Administrativ chef §§ 135-145 
 Shahla Adnani Ekonom §§ 135-145 
 Tor Ellnefors Ekonom §§ 135-145 
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Socialnämnden  
2022-12-19 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 21 december 2022, klockan 12.30 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 135-146 

Janny Åhman 

Ordförande 

Johan Lepp (L) 

Justerande 

Ann Iberius-Orrvik (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-12-19 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Marks 
kommuns anslagstavla, hemsida: www.mark.se 

Instans 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 
2022-12-19, §§ 135-146 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-12-21 Datum för anslags 

nedtagande 2023-01-12 

Förvaringsplats för protokollet 
Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  
Janny Åhman 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-12-19 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 135  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut § 136  

Information från förvaltningen  § 137  

Delegationsordning för socialnämnden § 138  

Nämndplan 2023 - 2024 § 139  

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal  
per november 2022 

§ 140  

Redovisning av domar och beslut § 141  

Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter § 142  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 143  

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 144  

Information om ordförandebeslut § 145  

Upphörande av hemlighållande av vistelseort § 146  
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2022-12-19 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135   

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-12-19 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136  

Återrapportering av granskade delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 14 november 2022. 

Ärendet 
Eva Gustafsson (V) har granskat följande beslut anmälda vid socialnämndens 
sammanträde den 14 november 2022: 
 

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

- Ett beslut avseende insats kontaktperson enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 
 

- Ett beslut avseende insats korttidsvistelse enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 
 

- Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lag om 
bostadsanpassningsbidrag. 

Ärendets behandling 
Vid granskning av delegationsbeslut hade Eva Gustafsson (V) en fråga som 
klargjordes av handläggare. 

Dagens sammanträde 
Eva Gustafsson (V) redogör för vad hon fann vid granskningen av 
delegationsbesluten.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 

Socialnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid 
socialnämndens sammanträde den 14 november 2022. 
 
Förslaget antas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-12-19 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137  

Information från förvaltningen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar om: 
 

- Resultat av brukarundersökning FUNKIS. 
 

- Influensa- och Covid-19 vaccinering till förvaltningens målgrupp på 
bland annat boenden och inom hemtjänsten. 
  

- Lägesrapprt avseende Covid-19 och personalnärvaron ute i 
verksamheterna. 
 

Enhetschef Zulfikor Qahor informerar och svarar på frågor om: 
 
- Statistik över avslag på ansökningar om försörjningsstöd samt information 

om riksnormen för 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om informationen kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 
2022-12-19 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138  Dnr. 2022-77 

Delegationsordning för socialnämnden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till delegationsordning för 
socialnämnden, daterad den 28 november 2022, med ändringarna att: 
 
- Avsnitt M1, ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag, justeras 

förslagna belopp till prisbasbelopp enligt följande:  
 

Upp till två prisbasbelopp - Handläggare 
Upp till sex prisbasbelopp - Enhetschef myndighetsutövning funktionsstöd 
Över sex prisbasbelopp - Socialutskott 

 
Delegationsordningen träder i kraft den 1 januari 2023. 

Ärendet 
Genom delegationsordningen flyttar socialnämnden över beslutanderätten i 
ett visst ärende eller en ärendegrupp till utskott, förtroendevalda eller 
anställda. Delegationsordningen för socialnämnden ses normalt över två 
gånger per år utifrån ny lagstiftning och verksamheternas behov. I aktuellt 
ärende är avsikten att socialnämnden antar en ny delegationsordning utifrån 
att ny mandatperiod stundar. Berörda verksamheter inom socialförvaltningen 
har getts möjlighet att lämna synpunkter och förslag till delegationsordningen 
för socialnämnden. En kontroll har gjorts av eventuella nya lagar och 
förordningar och utifrån detta finns visst behov av ändringar i delegations-
ordningen. De ändringar som föreslås är också utifrån identifierade 
verksamhetsbehov. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2022, § 52, där det 
föreslås att socialnämnden antar förvaltningens förslag, daterat 2022-11-28, 
med Tommy Karlsryds (S) ändringsförslag, till delegationsordning för 
socialnämnden och att delegationsordningen träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 29 november 
2022. 

Dagens sammanträde 
Utredare Kristin Johansson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tommy Karlsryd (S) föreslår att socialnämnden beslutar att anta 
socialförvaltningens förslag till delegationsordning för socialnämnden, daterad 
den 28 november 2022, med ändringarna att: 
 
- Avsnitt M1, ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag, justeras 

förslagna belopp till prisbasbelopp enligt följande:  
 

Upp till två prisbasbelopp - Handläggare 
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Socialnämnden 
2022-12-19 
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forts. § 138 
 
Upp till sex prisbasbelopp - Enhetschef myndighetsutövning funktionsstöd 
Över sex prisbasbelopp - Socialutskott 

 
Delegationsordningen träder i kraft den 1 januari 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämnden beslutar enligt Tommy 
Karlsryds (S) förslag, och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till: 
Verksamhetschef IFO 
Verksamhetschef funktionsstöd 
Enhetschefer IFO 
Enhetschef myndighetsutövning funktionsstöd 
Borås Stads socialjour, Systemförvaltare Life Care 
 
____________ 
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Socialnämnden 
2022-12-19 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139  Dnr. 2022-175 

Nämndplan 2023-2024 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner nämndplan 2023-2024 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Reservation 
Sara Lindwall (SD), Ann Iberius-Orrvik (M) och Roger Lundstedt (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Sara Lindwalls (SD) förslag, se 
beslutsgång. 

Ärendet 
Nämndplan 2023–2024 är ett politiskt dokument som styr i vilken riktning 
nämnden, socialförvaltningen och dess verksamheter ska arbeta utefter. 
Socialnämndens arbetsutskott fick i uppdrag av socialnämnden på dess 
sammanträde den 17 oktober 2022, § 113, att upprätta en nämndplan för 
2023–2024. Arbetsutskottet har med hjälp av tjänstemän upprättat ett 
förslag till nämndplan 2023–2024. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2022, § 53, där det 
föreslås att socialnämnden godkänner nämndplan 2023-2024 och översänder 
den till kommunstyrelsen. 
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 12 december 
2022. 

Dagens sammanträde 
Administrativ chef Hans Borg och ekonom Shahla Adnani föredrar ärendet och 
svarar på frågor. 
 
Ordförande Johan Lepp (L) ajournerar sammanträdet i 15 minuter, klockan 
09.35. Efter ajourneringen återupptogs sammanträdet klockan 09.50. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sara Lindwall (SD) föreslår följande beslut: 

Ärendet bordläggs fram till den 31 januari 2023 för ställningstagande och 
beslut i socialnämnden. 

Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar först socialnämnden om ärendet ska 
avgöras idag eller om ärendet ska bordläggas. Ordförande Johan Lepp (L) 
finner att socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
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Socialnämnden 
2022-12-19 
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forts. § 139 
 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar sedan om socialnämnden antar och beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag till beslut, och finner att så sker.  
 
Reservation 
Sara Lindwall (SD), Ann Iberius-Orrvik (M) och Roger Lundstedt (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Sara Lindwalls (SD) förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 140  Dnr. 2022-40 

Verksamhetsuppföljning vad avser ekonomi och följetal per 
november 2022 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån ekonomi och 
följetal per november 2022. 

Ärendet 
Utöver de tre uppföljningsrapporter som nämnden skickar till kommun-
styrelsen varje år, gör socialförvaltningen en verksamhetsuppföljning utifrån 
ekonomi och nyckeltal till nämnden.  
 
Individ- och familjeomsorg 
Fortsatt högt tryck på köpt vård för barn, unga och vuxna. Kostnaden för 
försörjningsstödet är fortfarande lägre än budgeterat. Den prognos som 
tidigare presenterats är oförändrad. 

Funktionsstöd 
Antalet personer med insats enligt LSS har minskat med tre individer i 
jämförelse med föregående period.  

Ekonomi  
Socialnämnden redovisade ett överskott om 7,8 mnkr för perioden januari till 
och med november. Periodens totala nettokostnader summerades till 374,1 
mnkr jämfört med periodens totala budget om 381,9 mnkr. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 9 december 2022, 
där det föreslås att socialnämnden godkänner verksamhetsuppföljning utifrån 
ekonomi och följetal per november 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 
följetal per november 2022.  
  
Förslaget antas. 
 
_____________  
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§ 141 

Redovisning av domar och beslut   
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2022-11-04 – 2022-12-08, 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 9 december 2022.  

Beslutsgång 
Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämnden om redovisningen av 
inkomna domar och beslut för perioden 2022-11-04 – 2022-12-08 kan 
antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
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§ 142 

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. 2022-152 – Klagomål från anhörig gällande stöd till brukare inom 

funktionsstöd.  
 

- Dnr. 2022-168 – Klagomål från anhörig till brukare gällande daglig 
verksamhet.  
 

- Dnr. 2022-194 – Klagomål gällande hantering av orosanmälningar.  
 

- Dnr. 2022-195 – Klagomål från anhörig till klient gällande insatser från 
vuxenenheten och försörjningsstödsenheten. 
 

- Dnr. 2022-18 – Klagomål i individärende på vuxenenheten. 

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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§ 143   

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) 
2022-11-01 – 2022-11-30. 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. 
 
Delegationsbeslut över bostadsanpassningsbidrag enligt lista (lag 2018:222 
om bostadsanpassningsbidrag)  
2022-11-01 – 2022-11-30. 
 
Socialnämndens socialutskott 
2022-11-29, 2022-12-15. 
 
Socialnämndens arbetsutskott 
2022-12-05. 
 
Anställningsbeslut 
2022-11-01 – 2022-11-30. 
 
Ledighet längre än sex månader 
Ingen begärd ledighet för perioden 2022-11-01 – 2022-11-30. 
 
Avtal 
Dnr. 2022-197 – Avtal körkortsutbildning för medarbetare. 
 
Dnr. 2022-197 – Avtal jul- och sommargåva daglig verksamhet. 
 
Dnr. 2022-47 - 4 – Placeringsavtal boendestöd, Adonia Omsorg AB. 
 
Dnr. 2022-54 - 4 – Placeringsavtal rehabiliteringshem. 
 
Dnr. 2022-54 - 5 – Placeringsavtal rehabiliteringshem. 
 
Dnr. 2022-54 - 6 – Placeringsavtal rehabiliteringshem. 
 
Dnr. 2022-62 – Placeringsavtal, Fideli Omsorg AB. 
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forts. § 143 
 
Dnr. 2022-115 - 2  – Placeringsavtal, Kvinnojour. 
 
Dnr. 2022-115 - 3  – Placeringsavtal, Kvinnojour. 
 
Dnr. 2022-119 - 8 – Placeringsavtal, Länkhemmet Hvidehus. 
 
Dnr. 2022-119 - 9 – Placeringsavtal, Länkhemmet Hvidehus. 
 
Dnr. 2022-209 – Placeringsavtal, Nytida Bergshyddan AB. 
 
Dnr. 2022-74 - 5 – Avtal avseende praktikplats. 
 
Dnr. 2022-74 - 7 – Avtal avseende praktikplats. 
 
Dnr. 2022-74 - 8 – Avtal avseende praktikplats. 
 
Dnr. 2020-125 – Internhyresavtal, teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2019-96 – Internhyresavtal, teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dnr. 2022-208 – Internhyresavtal, teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Övrigt 
Dnr. 2022-171 - Tilldelningsbeslut, körkortsutbildning för medarbetare. 
 
Dnr. 2012-220 - Uppsägning av verksamhetssystemet SafeDoc. 
 
Avskrivningar 
- 
 
Lex Sarah utredning/anmälan 
Dnr. 2022-148 - Utredning 2022-12-06. 
 
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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§ 144   

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

Kurser och konferenser 
Det föreligger inga inbjudningar till kurser eller konferenser. 
 
Meddelanden 
Kommunstyrelsen  
§ 214/2022, Beslut om förlängning handlingsplan psykisk hälsa 
 
§ 224/2022, Planeringsförutsättningar för Budget 2024-2027 
  
Barn- och utbildningsnämnden 
§ 148/2022, Skolskjuts för elever mellan korttidsboende och skola 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Inspektionsrapport för tillsyn av Varpen gruppbostad - HÄL.2022.1320 
 
Inspektionsrapport för tillsyn av Lindängsgatan 10 - HÄL.2022.1799   

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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§ 145   

Information om ordförandebeslut   
Det föreligger inga ordförandebeslut. 

____________ 
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§ 146   

Upphörande av hemlighållande av vistelseort 
 
Ärendet hålls tillgängligt hos socialförvaltningen med de begränsningar som 
följer av offentlighets- och sekretesslagen. 
 
_____________ 
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