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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämndens arbetsutskott  

2022-10-31 

Tid   Klockan 08.30 – 08.55 

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 Gunnarson, §§ 47-48 

M Carl Ljungström 

 

 Tjänstepersoner 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef  

 Michael Jonsson Verksamhetschef   

 Hans Borg Administrativ chef  

 Maria Olsson Planeringsledare  

 Aldin Avdic Utredningsledare  

 Evelina Lövnord Nämndsekreterare  
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Utses att justera Ann Iberius-Orrvik (M) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, den 31 oktober 2022, klockan 09.10 

 

  

Underskrifter 

Sekreterare  §§ 45-48 

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 

2022-10-31, §§ 45-48 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-10-31 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-11-22 

Förvaringsplats för protokollet 

Socialförvaltningen 

Underskrift 

 _____________________  

Evelina Lövnord 
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Innehållsförteckning  

Anmälan och prövning av jäv § 45 

Tidsplan för sammanträden 2023 § 46 

Riskanalys 2023 § 47 

Information om ordförandebeslut § 48 
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§ 45   

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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§ 46 Dnr. 2022-170 

Tidsplan för sammanträden 2023  

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

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

Ärendet 

Socialnämnden ska för varje verksamhetsår fatta beslut om samman-

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

till sammanträdestider för år 2023. Förslag på sammanträdesdatum möjliggör 

för socialförvaltningen och socialnämnden att fullfölja sitt uppdrag och ligger i 

linje med kommunstyrelsens tidsplanering vad avser verksamhetsrapporter, 

delårsrapporter och budget. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 12 oktober 2022, 
där det föreslås att socialnämnden fastställer sammanträdestider för år 2023 
för socialnämnden och nämndens utskott.   

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Evelina Lövnord föredrar ärendet.  

Beslutsgång 

Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 
Socialnämnden fastställer sammanträdestider för år 2023 för socialnämnden 
och nämndens utskott.   
 
Förslaget antas. 
 

____________ 
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§ 47 Dnr. 2022-175 

Riskanalys 2023  

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

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 

verksamheterna. Det är utifrån denna som risker valts ut till intern-

kontrollplanen. 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 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 27 oktober 2022, 
där det föreslås att socialnämnden godkänner riskanalys 2023.   

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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§ 48   

Information om ordförandebeslut  

Det föreligger inga ordförandebeslut.  

 

 

 


