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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Anette Granegärd (C) ordförande                   
Kajsa-Lena Fagerström (S) 1:e vice ordf.  
Britt-Inger Remning (M) 2:e vice ordförande §§ 225–245, 247–250 
 

Övriga närvarande  

Tjänstgörande Ersättare 
 

Joakim Svedberg (KL) § 246 
 

Ersättare 
 

Joakim Svedberg (KL) §§ 225–245, 247–25 
 

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef  
Elena Ten, 1:e socialsekreterare                   §§ 242–245 
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Martin Williams, socialsekreterare §§ 242–245 
Michaela Grönvalls, enhetschef §§ 246–249 
Elin Torrång, 1:e biståndshandläggare §§ 246–248 
 
Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
 

Övriga Enskild, telefonmedverkan § 244 
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§ 225  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
 

Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens myndighetsutskott fastställer dagordningen. 
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