
 

PROTOKOLL Sida 1(13) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2023-01-04  

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2023-01-04 
Anslaget sätts upp: 2023-01-05             Anslaget tas ned: 2023-01-27 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2023-01-04 kl. 09.00-09:38 

Mötet ajournerades kl 09:12-09:17 

Beslutande 
Roland Junerud (S) 
Christina Sönnergren (M) 
Petra Zallin (S) 
Nicolina Båth (KD)  
Tony Björklund (SD) 
Magnus Liljeström (S) 
 Anders Karlsson (M) 
 Marianne Warginger (V) 
Helena Göransson (L) 
Stefan Andersson (SD) 
Kerstin Andersson (MP) ersätter Thomas Söderström (PPiN) 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
 Blanca Omana (S) 
Touko Makkonen (KD) 
Tony Jakobsson (SD) 
Monica Gustafsson (S)  
Margita Ljusberg (M) KFN 
Veronica Hübenbecker (SD) 

 

Paragrafer 
§§ 1-6 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, plan 3, 2023-01-05 kl. 09:00 

Underskrifter 
 
 
Christina Sönnergren (M) 
Ordförande 

Roland Junerud (S)  
Justerare 

 
  
 
Anna Torstensson 
Sekreterare  
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Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Peter Vesterholm, stabschef 
Annette Ritari, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Gabriella Rodling, avdelningschef 
Carin Forest, verksamhetsstrateg 
Johanna Olsson, controller 
Anna Torstensson, nämndsekreterare 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Matilda Maxe, utredare 
Anette Larsson Beckman, kvalitetstrateg 
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1/23 Fastställande av dagordning 
Socialnämnden fastställer dagordningen enligt utskick. 
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1/23 Fastställande av dagordning
Socialnämnden fastställer dagordningen enligt utskick.
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§ 2/23 SON/2022/0479/000-4 

Val av socialnämndens arbetsutskott 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

• socialnämnden ska ha ett arbetsutskott med tre ordinarie ledamöter och tre personliga 
ersättare under innevarande mandatperiod. 
 

• följande ledamöter väljs till arbetsutskottet: 
1. Christina Sönnergren (M) 
2. Nicolina Båth (KD) 
3. Roland Junerud (S) 

Christina Sönnergren (M) väljs till ordförande och Nicolina Båth (KD) väljs till vice 
ordförande. 
 

• följande ledamöter väljs till arbetsutskottet: 
Personliga ersättare: 

1. Anders Karlsson (M) 
2. Helena Göransson (L) 
3. Magnus Liljeström (S) 

Protokollsanteckningar 
Mötet ajournerades kl 09:12:09:17 

Ärendet 
Socialnämnden behöver utse ett arbetsutskott som ska bereda ärenden inför nämndens 
sammanträden. Socialnämndens arbetsutskott sammanträder var fjärde vecka. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

• socialnämnden ska ha ett arbetsutskott med tre ordinarie ledamöter och tre personliga 
ersättare under innevarande mandatperiod. 

• som ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs följande: 
Ordinarie ledamöter: 
1.  
2.  
3.  
Personliga ersättare: 
1.  
2.  
3.  

Yrkanden 
Christina Sönnergren (M), ordförande, yrkar att  

- socialnämnden ska ha ett arbetsutskott med tre ordinarie ledamöter och tre personliga 
ersättare under innevarande mandatperiod. 

- Christina Sönnergren (M) och Nicolina Båth (KD) väljs till ledamöter i socialnämndens 
arbetsutskott samt att Christina Sönnergren (M) väljs till ordförande och Nicolina Båth (KD) 
väljs till vice ordförande.  
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§ 2/23

Val av socialnämndens arbetsutskott
SON/2022/0479/000-4

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:

• socialnämnden ska ha ett arbetsutskott med tre ordinarie ledamöter och tre personliga
ersättare under innevarande mandatperiod.

• följande ledamöter väljs till arbetsutskottet:
l. Christina Sönnergren (M)
2. Nicolina Båth (KD)
3. Roland Junerud (S)

Christina Sönnergren (M) väljs till ordförande och Nicolina Båth (KD) väljs till vice
ordförande.

• följande ledamöter väljs till arbetsutskottet:
Personliga ersättare:

l. Anders Karlsson (M)
2. Helena Göransson (L)
3. Magnus Liljeström (S)

Protokollsanteckningar
Mötet ajournerades kl 09:12:09:17

Ärendet
Socialnämnden behöver utse ett arbetsutskott som ska bereda ärenden inför nämndens
sammanträden. Socialnämndens arbetsutskott sammanträder var fjärde vecka.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:

• socialnämnden ska ha ett arbetsutskott med tre ordinarie ledamöter och tre personliga
ersättare under innevarande mandatperiod.

• som ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs följande:
Ordinarie ledamöter:
l.
2.
3.
Personliga ersättare:
l.
2.
3.

Yrkanden
Christina Sönnergren (M), ordförande, yrkar att

socialnämnden ska ha ett arbetsutskott med tre ordinarie ledamöter och tre personliga
ersättare under innevarande mandatperiod.
Christina Sönnergren (M) och Nicolina Båth (KD) väljs till ledamöter i socialnämndens
arbetsutskott samt att Christina Sönnergren (M) väljs till ordförande och Nicolina Båth (KD)
väljs till vice ordförande.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 6(13) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2023-01-04  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

- Anders Karlsson (M) väljs till personlig ersättare för Christina Sönnergren (M) och Helena 
Göransson (L) väljs till personlig ersättare för Nicolina Båth (KD) i socialnämndens 
arbetsutskott. 

 
Roland Junerud (S) yrkar att  

- Roland Junerud (S) väljs till ledamot i socialnämndens arbetsutskott.  
- Magnus Liljeström (S) väljs till personlig ersättare för Roland Junerud (S) i socialnämndens 

arbetsutskott.  

Propositionsordning 
Proposition 1 
Bifall till att socialnämnden ska ha ett arbetsutskott med tre ordinarie ledamöter och tre personliga 
ersättare under innevarande mandatperiod. 

Proposition 2 
Bifall till att följande personer väljs till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott: 

1. Christina Sönnergren (M) 
2. Nicolina Båth (KD) 
3. Roland Junerud (S) 

Christina Sönnergren (M) väljs till ordförande och Nicolina Båth (KD) väljs till vice ordförande.  

Proposition 3 
Bifall till att följande personer väljs till personliga ersättare i socialnämndens arbetsutskott: 

1. Anders Karlsson (M) 
2. Helena Göransson (L) 
3. Magnus Liljeström (S) 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att socialnämnden 
ska ha ett arbetsutskott med tre ordinarie ledamöter och tre personliga ersättare under innevarande 
mandatperiod. 

Proposition 2 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att följande 
personer väljs till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott: 

1. Christina Sönnergren (M) 
2. Nicolina Båth (KD) 
3. Roland Junerud (S) 

Christina Sönnergren (M) väljs till ordförande och Nicolina Båth (KD) väljs till vice ordförande.  

Proposition 3 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att följande 
personer väljs till personliga ersättare i socialnämndens arbetsutskott: 

1. Anders Karlsson (M) 
2. Helena Göransson (L) 
3. Magnus Liljeström (S) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0479/000-2 
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Anders Karlsson (M) väljs till personlig ersättare för Christina Sönnergren (M) och Helena
Göransson (L) väljs till personlig ersättare för Nicolina Båth (KD) i socialnämndens
arbetsutskott.

Roland Junerud (S) yrkar att
Roland Junerud (S) väljs till ledamot i socialnämndens arbetsutskott.
Magnus Liljeström (S) väljs till personlig ersättare för Roland Junerud (S) i socialnämndens
arbetsutskott.

Propositionsordning
Proposition l
Bifall till att socialnämnden ska ha ett arbetsutskott med tre ordinarie ledamöter och tre personliga
ersättare under innevarande mandatperiod.

Proposition 2
Bifall till att följande personer väljs till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott:

l. Christina Sönnergren (M)
2. Nicolina Båth (KD)
3. Roland Junerud (S)

Christina Sönnergren (M) väljs till ordförande och Nicolina Båth (KD) väljs till vice ordförande.

Proposition 3
Bifall till att följande personer väljs till personliga ersättare i socialnämndens arbetsutskott:

l. Anders Karlsson (M)
2. Helena Göransson (L)
3. Magnus Liljeström (S)

Proposition
Proposition l
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att socialnämnden
ska ha ett arbetsutskott med tre ordinarie ledamöter och tre personliga ersättare under innevarande
mandatperiod.

Proposition 2
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att följande
personer väljs till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott:

l. Christina Sönnergren (M)
2. Nicolina Båth (KD)
3. Roland Junerud (S)

Christina Sönnergren (M) väljs till ordförande och Nicolina Båth (KD) väljs till vice ordförande.

Proposition 3
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att följande
personer väljs till personliga ersättare i socialnämndens arbetsutskott:

l. Anders Karlsson (M)
2. Helena Göransson (L)
3. Magnus Liljeström (S)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0479/000-2

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Skickas till 
Akten 
Samtliga avdelningar SOF 
Valda ledamöter och ersättare 
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Valda ledamöter och ersättare
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§ 3/23 SON/2022/0479/000-5 

Val av utskott för hantering av individärenden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att 
• socialnämnden ska ha ett utskott för hantering av individärenden som heter Individ- och 

familjeutskottet som består av 5 ledamöter och 1 ersättare under innevarande mandatperiod. 
 
• följande ledamöter väljs till Individ- och familjeutskottet: 

1. Anders Karlsson (M) 
2. Helena Göransson (L) 
3. Roland Junerud (S) 
4. Magnus Liljeström (S) 
5. Tony Björklund (SD) 

Anders Karlsson (M) väljs till ordförande och Helena Göransson (L) väljs till vice ordförande. 
 
• följande ersättare väljs till Individ- och familjeutskottet: 

1. Christina Sönnergren (M) 

Ärendet 
Socialnämnden behöver utse ett utskott för hantering av och beslut i individärenden. Förvaltningen 
överlämnar till socialnämnden att besluta om namn på utskottet, antal ledamöter och ersättare samt 
val av dessa. Utskottet sammanträder var tredje vecka.  
 
Under förra mandatperioden hade socialnämnden Biståndsutskottet som hanterade och beslutade i 
individärenden. 5 ledamöter har suttit i utskottet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1. Socialnämnden ska ha ett utskott för hantering av individärenden som heter … som består 
av x ledamöter och x ersättare under innevarande mandatperiod. 

2. Som ledamöter i utskottet väljs följande: 

Yrkanden 
Christina Sönnergren (M), ordförande, yrkar att  

- socialnämnden ska ha ett utskott för hantering av individärenden som heter Individ- och 
familjeutskottet som består av 5 ledamöter och 1 ersättare under innevarande 
mandatperiod. 

- Anders Karlsson (M) och Helena Göransson (L) väljs till ledamöter i Individ- och 
familjeutskottet samt att Anders Karlsson (M) väljs till ordförande och Helena Göransson (L) 
väljs till vice ordförande. 

- Christina Sönnergren (M) väljs till ersättare i Individ- och familjeutskottet. 

Roland Junerud (S) yrkar att Roland Junerud (S) och Magnus Liljeström (S) väljs till ledamöter i 
Individ- och familjeutskottet. 

Tony Björklund (SD) yrkar att Tony Björklund (SD) väljs till ledamot i Individ- och familjeutskottet. 

Propositionsordning 
Proposition 1 
Bifall till att socialnämnden ska ha ett utskott för hantering av individärenden som heter Individ- och 
familjeutskottet som består av 5 ledamöter och 1 ersättare under innevarande mandatperiod. 
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§ 3/23 SON/2022/0479/000-5

Val av utskott för hantering av individärenden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
• socialnämnden ska ha ett utskott för hantering av individärenden som heter Individ- och

familjeutskottet som består av 5 ledamöter och l ersättare under innevarande mandatperiod.

• följande ledamöter väljs till Individ- och familjeutskottet:
l. Anders Karlsson (M)
2. Helena Göransson (L)
3. Roland Junerud (S)
4. Magnus Liljeström (S)
5. Tony Björklund (SD)

Anders Karlsson (M) väljs till ordförande och Helena Göransson (L) väljs till vice ordförande.

• följande ersättare väljs till Individ- och familjeutskottet:
l. Christina Sönnergren (M)

Ärendet
Socialnämnden behöver utse ett utskott för hantering av och beslut i individärenden. Förvaltningen
överlämnar till socialnämnden att besluta om namn på utskottet, antal ledamöter och ersättare samt
val av dessa. Utskottet sammanträder var tredje vecka.

Under förra mandatperioden hade socialnämnden Biståndsutskottet som hanterade och beslutade i
individärenden. 5 ledamöter har suttit i utskottet.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att

l. Socialnämnden ska ha ett utskott för hantering av individärenden som heter ... som består
av x ledamöter och x ersättare under innevarande mandatperiod.

2. Som ledamöter i utskottet väljs följande:

Yrkanden
Christina Sönnergren (M), ordförande, yrkar att

socialnämnden ska ha ett utskott för hantering av individärenden som heter Individ- och
familjeutskottet som består av 5 ledamöter och l ersättare under innevarande
mandatperiod.

- Anders Karlsson (M) och Helena Göransson (L) väljs till ledamöter i Individ- och
familjeutskottet samt att Anders Karlsson (M) väljs till ordförande och Helena Göransson (L)
väljs till vice ordförande.
Christina Sönnergren (M) väljs till ersättare i Individ- och familjeutskottet.

Roland Junerud (S) yrkar att Roland Junerud (S) och Magnus Liljeström (S) väljs till ledamöter i
Individ- och familjeutskottet.

Tony Björklund (SD) yrkar att Tony Björklund (SD) väljs till ledamot i Individ- och familjeutskottet.

Propositionsordning
Proposition l
Bifall till att socialnämnden ska ha ett utskott för hantering av individärenden som heter Individ- och
familjeutskottet som består av 5 ledamöter och l ersättare under innevarande mandatperiod.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Proposition 2 
Bifall till att följande väljs till ledamöter i Individ- och familjeutskottet: 

1. Anders Karlsson (M), ordförande 
2. Helena Göransson L) 
3. Roland Junerud (S) 
4. Magnus Liljeström (S) 
5. Tony Björklund (SD) 

 
Anders Karlsson (M) väljs till ordförande och Helena Göransson (L) väljs till vice ordförande. 
 
Proposition 3 
Bifall till att Christina Sönnergren (M) väljs till ersättare i Individ- och familjeutskottet. 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att socialnämnden 
ska ha ett utskott för hantering av individärenden som heter Individ- och familjeutskottet som 
består av 5 ledamöter och 1 ersättare under innevarande mandatperiod. 

Proposition 2 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att följande väljs till 
ledamöter i Individ- och familjeutskottet: 

1. Anders Karlsson (M), ordförande 
2. Helena Göransson (L) 
3. Roland Junerud (S) 
4. Magnus Liljeström (S) 
5. Tony Björklund (SD) 

 
Anders Karlsson (M) väljs till ordförande och Helena Göransson (L) väljs till vice ordförande. 
 
Proposition 3 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att Christina 
Sönnergren (M) väljs till ersättare i Individ- och familjeutskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0479/000-1 

Skickas till 
Akten 
Samtliga avdelningar SOF 
Valda ledamöter och ersättare 
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Proposition 2
Bifall till att följande väljs till ledamöter i Individ- och familjeutskottet:

l. Anders Karlsson (M), ordförande
2. Helena Göransson L)
3. Roland Junerud (S)
4. Magnus Liljeström (S)
5. Tony Björklund (SD)

Anders Karlsson (M) väljs till ordförande och Helena Göransson (L) väljs till vice ordförande.

Proposition 3
Bifall till att Christina Sönnergren (M) väljs till ersättare i Individ- och familjeutskottet.

Proposition
Proposition l
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att socialnämnden
ska ha ett utskott för hantering av individärenden som heter Individ- och familjeutskottet som
består av 5 ledamöter och l ersättare under innevarande mandatperiod.

Proposition 2
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att följande väljs till
ledamöter i Individ- och familjeutskottet:

l. Anders Karlsson (M), ordförande
2. Helena Göransson (L)
3. Roland Junerud (S)
4. Magnus Liljeström (S)
5. Tony Björklund (SD)

Anders Karlsson (M) väljs till ordförande och Helena Göransson (L) väljs till vice ordförande.

Proposition 3
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att Christina
Sönnergren (M) väljs till ersättare i Individ- och familjeutskottet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0479/000-1

Skickas till
Akten
Samtliga avdelningar SOF
Valda ledamöter och ersättare

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 4/23 SON/2022/0479/000-5 

Kompletterande beslutanderätt 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM till ledamöterna 
och ersättarna i Individ- och familjeutskottet: 

1. Anders Karlsson (M) 
2. Helena Göransson (L) 
3. Roland Junerud (S) 
4. Magnus Liljeström (S) 
5. Tony Björklund (SD) 
6. Christina Sönnergren (M) 

 
I första hand beslutar den personen som enligt förutbestämt schema har jour. Om personen i fråga 
har laga förfall tar ledamöterna beslut enligt ordningen ovan. 

Ärendet 
Ordförande och annan ledamot som nämnden har förordnat har möjlighet att fatta beslut enligt den 
kompletterande beslutanderätten. Den kompletterande beslutanderätten innebär att ordförande eller 
ledamoten som har förordnats har rätt att fatta beslut i vissa fall gällande ärenden enligt lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) när nämndens avgörande inte kan avvaktas. Till skillnad från 
brådskande beslut enligt kommunallagen behöver de som förordnas namnges. I 
delegationsordningen finns ett tillägg i de punkterna då den kompletterande beslutanderätten 
aktualiseras samt en förklaring i inledningen att beslut om förordnande fattas separat. 
 
Följande paragrafer omfattas av den kompletterande beslutanderätten: 
LVU 

1. 6 § – Omedelbart omhändertagande av barn 
2. 11 § 1–3 st – Hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden (Beslut 

om placering) 
3. 27 § – Tillfälligt flyttningsförbud 
4. 31 d § – Tillfälligt utreseförbud  
5. 43 § 1 p. – Begäran om biträde av polis för att genomföra läkarundersökning 
6. 43 § 2 p. – Begäran om biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av LVU 
LVM 

7. 13 § - Omedelbart omhändertagande av personer i missbruk 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM till: 
… 
 
I första hand beslutar den personen som enligt förutbestämt schema har jour. Om personen i fråga 
har laga förfall tar ledamöterna beslut enligt ordningen ovan. 

Yrkanden 
Christina Sönnergren (M), ordförande, yrkar att ge kompletterande beslutanderätt enligt LVU och 
LVM till ledamöterna och ersättarna i Individ- och familjeutskottet: 

1. Anders Karlsson (M) 
2. Helena Göransson (L) 
3. Roland Junerud (S) 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-01-04

Sida 10(13)

§ 4/23

Kompletterande beslutanderätt
SON/2022/0479/000-5

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM till ledamöterna
och ersättarna i Individ- och familjeutskottet:

l. Anders Karlsson (M)
2. Helena Göransson (L)
3. Roland Junerud (S)
4. Magnus Liljeström (S)
5. Tony Björklund (SD)
6. Christina Sönnergren (M)

I första hand beslutar den personen som enligt förutbestämt schema har jour. Om personen i fråga
har laga förfall tar ledamöterna beslut enligt ordningen ovan.

Ärendet
Ordförande och annan ledamot som nämnden har förordnat har möjlighet att fatta beslut enligt den
kompletterande beslutanderätten. Den kompletterande beslutanderätten innebär att ordförande eller
ledamoten som har förordnats har rätt att fatta beslut i vissa fall gällande ärenden enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) när nämndens avgörande inte kan avvaktas. Till skillnad från
brådskande beslut enligt kommunallagen behöver de som förordnas namnges. I
delegationsordningen finns ett tillägg i de punkterna då den kompletterande beslutanderätten
aktualiseras samt en förklaring i inledningen att beslut om förordnande fattas separat.

Följande paragrafer omfattas av den kompletterande beslutanderätten:
LVU

l. 6 § - Omedelbart omhändertagande av barn
2. 11 § 1-3 st - Hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden (Beslut

om placering)
3. 27 § - Tillfälligt flyttningsförbud
4. 31 d § - Tillfälligt utreseförbud
5. 43 § l p. - Begäran om biträde av polis för att genomföra läkarundersökning
6. 43 § 2 p. - Begäran om biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller

omhändertagande med stöd av LVU
LVM

7. 13 § - Omedelbart omhändertagande av personer i missbruk

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM till:

I första hand beslutar den personen som enligt förutbestämt schema har jour. Om personen i fråga
har laga förfall tar ledamöterna beslut enligt ordningen ovan.

Yrkanden
Christina Sönnergren (M), ordförande, yrkar att ge kompletterande beslutanderätt enligt LVU och
LVM till ledamöterna och ersättarna i Individ- och familjeutskottet:

l. Anders Karlsson (M)
2. Helena Göransson (L)
3. Roland Junerud (S)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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4. Magnus Liljeström (S) 
5. Tony Björklund (SD) 
6. Christina Sönnergren (M) 

 
I första hand beslutar den personen som enligt förutbestämt schema har jour. Om personen i fråga 
har laga förfall tar ledamöterna beslut enligt ordningen ovan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0479/000-3 

Skickas till 
Akten 
IFO 
Ledamöter och ersättare i utskottet för hantering av individärenden 
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4. Magnus Liljeström (S)
5. Tony Björklund (SD)
6. Christina Sönnergren (M)

I första hand beslutar den personen som enligt förutbestämt schema har jour. Om personen i fråga
har laga förfall tar ledamöterna beslut enligt ordningen ovan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0479/000-3

Skickas till
Akten
IFO
Ledamöter och ersättare i utskottet för hantering av individärenden

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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5/23 Extra nämnd 
Peter Vesterholm, stabschef, informerar om att Christina Sönnergren kommer att besluta att lägga 
till ett sammanträde 29 mars 2023 där yttrande om mål och budget kommer behandlas.  
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5/23 Extra nämnd
Peter Vesterholm, stabschef, informerar om att Christina Sönnergren kommer att besluta att lägga
till ett sammanträde 29 mars 2023 där yttrande om mål och budget kommer behandlas.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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6/23 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 
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6/23 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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