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Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenquist (M), ordförande 
Lars Ingvert (S) 
Vidar Lundbäck (C) 
Ann Johansson (S) 
 
Tjänstepersoner 
       Jenny Smedberg, socialchef, §§ 217-226, 232 
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef IFO 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Matilda Lejon, enhetschef IFO, §§ 222-228 
Emma Eriksson Sköld, socialsekreterare, § 223-226 
Camilla Teljas, socialsekreterare, §§ 227-228 
Amanda Petersson, socialsekreterare, § 229 
Katja Berggren, socialsekreterare, § 230  
Sara Johnsson, socialsekreterare, § 231 
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Ärenden 
 

§ 217 Val av justerare 
 

5 
§ 218 Fastställande av dagordningen 

 

6 
§ 219 Återrapportering gällande ansvarsprövning 2021 

2022/68 

7 
§ 220 Ekonomisk uppföljning per augusti 2022 

2022/37 

8 
§ 221 Svar på Motion om att ta över ansvar för arbets-

marknadspolitik från staten - Michael Öberg (MP) 

2022/51 

9 - 10 

§ 222 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) i form 
av vård och behandling i hem för vård eller boende 

2022/2 

11 - 12 

§ 223 Övervägande enligt 13 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

13 - 14 

§ 224 Övervägande enligt 13 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

15 - 16 

§ 225 Övervägande enligt 13 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

17 - 18 

§ 226 Övervägande enligt 13 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

19 - 20 

§ 227 Övervägande gällande umgängesbegränsning enligt 14 
§ andra stycket punkt 1 lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

21 

§ 228 Övervägande gällande hemlighållande av vistelseort 
enligt 14 § andra stycket punkt 2 lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

22 - 23 

§ 229  Yttrande till kammarrätten i mål gällande LVM 
2022/4 

24 
§ 230 Anmälan av misstänkt socialbidragsbedrägeri 

 

25 
§ 231 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 

2022/2 

26 
§ 232 Hantering av utökat bostadsbidrag till barnfamiljer 

2022/65 

27 
§ 233 Rapportering av ej verkställda beslut 2022, andra 

kvartalet 

2022/73 

28 - 29 

§ 234 Remissbetänkande - Nästa steg – Ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 
2022:41) 

2022/95 

30 - 31 

§ 235 Redovisning av inkomna beslut och domar 
2022/57 

32 
§ 236 Övrigt 

 

33 
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