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 Sekreterare  _________________________________  Paragrafer 132–148 
   Ingela Sätterström  
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   Joakim Svedlund (KL)   
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S) ordförande  

Tjänstgörande ersättare 
 

Torgny Karlsson (S)  
Joakim Svedlund (KL)  
 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Staffan Nordström (V)  

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef 
Ulrika Ekström Emnerud, enhetschef §§ 133–144 
Agnes Andersson, 1:e socialsekreterare §§ 133–144 
Sara Pommer, enhetschef §§ 145–148 
Elin Gröndahl, 1:e socialsekreterare §§ 145–148 
Elena Ten, 1:e socialsekreterare §§ 145–148 
 
Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 132  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
En delgivning av ordförandebeslut, BoU jourhem, tas bort och återkommer i 
juni månad. 

Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens myndighetsutskott fastställer dagordningen. 
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