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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämndens arbetsutskott  

2022-03-14 

Tid   Klockan 08.30 – 09.40 

Plats 
 

 Strömsalen, Kinnaström, Kinna 

Beslutande  L  Johan Lepp, ordförande 

 M Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande 

 S Inger-Britha Freding Sölvebring, tjänstgör för Tommy Karlsryd (S) 

 

Övriga deltagare   Ej tjänstgörande ersättare 

C Anna-Lena Gunnarson 

M Carl Ljungström 

 

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Calle Larsson Verksamhetschef  

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 6-10 

 Hans Borg Administrativ chef  

 Aldin Avdic Utredningsledare  

 Evelina Lövnord Nämndsekreterare  

 Cecilia Alsgren 1:e socialsekreterare, 

försörjningsstödsenheten 

§§ 5-7 

 Zulfikor Qahor Enhetschef, 

försörjningsstödsenheten  

§§ 5-7 
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Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 14 mars 2022, klockan 10.20 

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 5-10 

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 

Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 

2022-03-14, §§ 5-10 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-03-14 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-04-05 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Evelina Lövnord 
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Innehållsförteckning  

Förändring av ärendelistan § 5 

Anmälan och prövning om jäv § 6 

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd § 7 

Information om ordförandebeslut § 8 

Övrig fråga 
Socialförvaltningens arbete gällande desinformationskampanjen mot 
socialtjänsten avseende omhändertagande av barn enligt LVU 

§ 9 

Övrig fråga 
Det rådande läget med anledning av kriget i Ukraina 

§ 10 
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§ 5   

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet fastställer ärendelistan med följande ändringar: 
 
Övrig fråga från Carl Ljungström (M) 
Socialförvaltningens arbete gällande desinformationskampanjen mot 
socialtjänsten avseende omhändertagande av barn enligt LVU, tillförs 
ärendelistan. 
 
Övrig fråga från Inger-Britha Freding Sölvebring (S)  
Det rådande läget med anledning av kriget i Ukraina, tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår att arbetsutskottet fastställer ärendelistan 
med följande ändringar: 
 
Övrig fråga från Carl Ljungström (M) 
Socialförvaltningens arbete gällande desinformationskampanjen mot 
socialtjänsten avseende omhändertagande av barn enligt LVU, tillförs 
ärendelistan. 
 
Övrig fråga från Inger-Britha Freding Sölvebring (S) 
Det rådande läget med anledning av kriget i Ukraina, tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar arbetsutskottet om ändring av  
ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
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§ 6   

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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§ 7 Dnr. 2022-26 

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  

Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.  

Ärendet 

Enligt beslut i socialnämnden den 13 juni 2016, § 79, ska riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd ses över enligt kommunstyrelsens riktlinjer för 

styrdokument. Detta innebär att de ska revideras en gång vart fjärde år eller 

tidigare om behov finns. Den nu föreslagna revideringen är en mindre 

revidering som bygger på behov av förtydliganden och mindre språkliga 

ändringar. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 7 mars 2022, där 
det föreslås att socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för ekonomiskt 
bistånd.  

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Calle Larsson, 1:e socialsekreterare Cecilia Alsgren och 
enhetschef Zulfikor Qahor föredrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. 
 
Förslaget antas. 

____________  



Sida 8(10) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-03-14 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 8   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut.  
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§ 9   

Övrig fråga 

Socialförvaltningens arbete gällande desinformations-

kampanjen mot socialtjänsten avseende omhändertagande 

av barn enligt LVU 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Carl Ljungström (M) har frågor kring socialförvaltningens arbete gällande 
desinformationskampanjen mot socialtjänsten avseende omhändertagande av 
barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 
 
Verksamhetschef Calle Larsson och förvaltningschef Talieh Ashjari redogör för 
förvaltningens åtgärder och svarar på frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet och finner att så sker. 
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§ 10   

Övrig fråga 

Det rådande läget med anledning av kriget i Ukraina 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Inger-Britha Freding Sölvebring (S) har frågor avseende det rådande läget 
med anledning av kriget i Ukraina, bland annat vilken beredskap som finns 
inom förvaltningen för att ta emot flyktingar. 
 
Förvaltningschef Talieh Ashjari och verksamhetschef Calle Larsson redogör för 
förvaltningens beredskap för en eventuell flyktingström och svarar på frågor. 
Bland annat informerades om kommunövergripande arbete i form av 
regelbundna krisledningsmöten.   

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) frågar arbetsutskottet om informationen kan 
antecknas till protokollet och finner att så sker. 
 

 
 


