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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämndens arbetsutskott  

2021-12-06 

Tid   Klockan 08.30 – 10.30 

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 Gunnarsson, §§ 55-57 

M Carl Ljungström 

 

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef  

 Calle Larsson Verksamhetschef  

 Hans Borg Administrativ chef  

 Evelina Lövnord Nämndsekreterare  

 Maria Olsson Planeringsledare § 53 

 Magnus Svensson Utredare § 54 

 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare §§ 55-56 

 Tor Ellnefors Ekonom §§ 55-56 
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Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 6 december 2021, klockan 11.00 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 52-57 

Evelina Lövnord 

Ordförande 

Johan Lepp (L) 

Justerande 

Ann Iberius-Orrvik (M) 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Marks 

kommuns anslagstavla, hemsida: www.mark.se 

Instans 

Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 

2021-12-06, §§ 52-57 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-12-06 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-12-28 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Evelina Lövnord 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning om jäv § 52 

Yttrande gällande detaljplan för Kråkered 1:9 i Ubbhult, Marks 

kommun 

§ 53 

Ändring av delegationsordning  § 54 

Riskanalys 2022 § 55 

Förslag på nämndplan 2022–2023 § 56 

Information om ordförandebeslut § 57 
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§ 52   

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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§ 53 Dnr. 2021-245 

Yttrande gällande detaljplan för Kråkered 1:9 i Ubbhult, 

Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder detta till 
plan- och byggnadsnämnden. 
 
Socialnämnden föreslår plan- och byggnadsnämnden att Kommunala 
funktionshinderrådet blir remissinstans i detaljplaneärenden. 

Ärendet 

Samhällsutvecklingsenheten har upprättat ett förslag till detaljplan för 

Kråkered 1:9 i Ubbhult. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling 

av ett industriområde till bostadsområde. Planförslaget finns utställt för 

samråd under perioden 22 november 2021 - 7 januari 2022. Nämnden har 

möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till plan- och byggnadsnämnden 

senast den 7 januari 2022. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 1 december 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 svarar på frågor.  
 
Ledamöters förslag till beslut 
Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:  
 
Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande och översänder detta till 
plan- och byggnadsnämnden. 
 
Socialnämnden föreslår plan- och byggnadsnämnden att Kommunala 
funktionshinderrådet blir remissinstans i detaljplaneärenden.  

Beslutsgång 

Johan Lepp (L) frågar arbetsutskottet om de beslutar enligt eget förslag och 
finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till: 

Plan- och byggnadsnämnden 
per e-post: sue@mark.se, dnr. PBN 2017-454 

____________  
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§ 54 Dnr. 2021-105 

Ändring av delegationsordning  

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden utan förslag till beslut. 

Ärendet 

Genom delegationsordningen flyttar nämnden över beslutanderätten i vissa 

frågor till enskilda anställda, förtroendevalda eller utskott. Socialnämndens 

delegationsordning revideras normalt två gånger per år utifrån ny lagstiftning 

och behov. Berörda verksamheter inom förvaltningen har getts möjlighet att 

lämna förslag till förändringar av delegationsordningen. En översyn har gjorts 

över nya lagar samt förordningar och bedömningen är att detta inte medför 

behov av förändringar i delegationsordningen. De förändringar som föreslås är 

utifrån förändringar i nämndens reglemente samt övriga identifierade behov. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 29 november 2021, 
där det föreslås att socialnämnden antar förslag till förändring av delegations-
ordningen. 

Dagens sammanträde 

Administrativ chef Hans Borg och utredare Magnus Svensson föredrar ärendet 
och svarar på frågor.  
 
Ledamöters förslag till beslut 
Tommy Karlsryd (S), med instämmande från Johan Lepp (L), föreslår att 
arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Tommy 
Karlsryds (S), med instämmande från Johan Lepps (L) förslag och finner att 
så sker. 
 
Förslaget antas. 
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§ 55 Dnr. 2021-239 

Riskanalys 2022  

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Socialnämnden godkänner riskanalys 2022. 

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 verksamheterna. 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.  

Förvaltningen och arbetsutskottet hade dialog angående riskanalysen 2022 på 

arbetsutskottets möte i november 2021. Utifrån detta presenterar nu 

förvaltningen ett förslag till riskanalys 2022.  

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 26 november 2021, 
där det föreslås att socialnämnden godkänner riskanalys 2022. 

Dagens sammanträde 

Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden godkänner riskanalys 2022. 
 
Förslaget antas. 
 

____________  
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§ 56 Dnr. 2021-197 

Förslag på nämndplan 2022–2023 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Socialnämnden godkänner nämndplan 2022–2023 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden godkänner internkontrollplan 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Reservation:  
Ann Iberius-Orrvik (M) reserverar sig till förmån för egna förslag. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokumentet som anger 

kommunens inriktning och viktigaste prioriteringar. Utifrån fullmäktiges 

budget fastställer nämnden i nämndplanen inriktning och prioriteringar för sin 

verksamhet. Utifrån nämndplanen fastställer sedan förvaltningschefen en 

verksamhetsplan som beskriver hur de politiska målen ska verkställas. 

Agenda 2030 ska genomsyra planering och genomförande av grunduppdraget 

och utvecklingsarbetet. 

Nämndens grunduppdrag är enligt lydelsen i kommunfullmäktiges budget. 

Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag genom att ange 

vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt sitt 

grunduppdrag. 

Genom att i driftbudget fastställa fördelningen av kommunfullmäktiges 

budgetram per huvudverksamhet samt anslagsbindningsnivån, tydliggör 

nämnden vad tilldelade resurser ska användas till. Planerade investeringar 

redovisas per huvudverksamhet och beskrivs utifrån vilken påverkan de 

kommer få för medborgare och verksamhet. 

Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde 

och ska utifrån riskanalys besluta om en plan för den internkontroll som ska 

utföras. Riskanalysen har tagits fram mellan förvaltningen och arbetsutskott 

och beslutas i ett separat ärende.  

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 26 november 
2021, där det föreslås att socialnämnden godkänner nämndplan 2022–2023 
och översänder den till kommunstyrelsen, samt att socialnämnden godkänner 
internkontrollplan 2022 och översänder den till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Calle Larsson, kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna och 
ekonom Tor Ellnefors föredrar ärendet och svarar på frågor.  
 
Ledamöters förslag till beslut 
Tommy Karlsryd (S) och Johan Lepp (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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forts. § 56 
 
Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår följande förslag i nämndplan 2022–2023:  
 
Punkt 2.2 Medborgarnas/brukarnas delaktighet – Nämnden ska genomföra 
regelbundna brukarråd med brukare. 
 
Punkt 2.6 Jämlik och jämställd verksamhet – Analys ska ske avseende 
utbetalning av ekonomiskt bistånd. 
 
Punkt 3.1 Funktionsstöd – Avseende följetal, Andel överklaganden där 
kommunens beslut fått bifall, godkänd nivå, ändras från 70–100 till 75–100. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämndens arbetsutskott beslutar 
enligt förvaltningens förslag till nämndplan 2022–2023, och finner att så sker. 

 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar om socialnämndens arbetsutskott beslutar 

enligt förvaltningens förslag till internkontrollplan 2022, och finner att så sker.  

Ordförande Johan Lepp (L) frågar socialnämndens arbetsutskott om Ann 
Iberius-Orrviks (M) förslag, och finner att det avslås. 
 
Reservation:  
Ann Iberius-Orrvik (M) reserverar sig till förmån för egna förslag. 
 

____________ 
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§ 57   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut.  
 

 
 

 


