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Rättelse av socialnämndens justerade protokoll
avseende sammanträde 2019-06-18
Sammanfattning

Protokollet från socialnämndens sammanträde den 18 juni
2019, som justerades den 19 juni, innehåller en felaktig
skrivelse vilket medför att beslut om rättelse behöver fattas av
tidigare protokoll.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-08-26 – Rättelse av socialnämndens
justerade protokoll avseende sammanträde 2019-06-18
- Beslutsunderlag 2019-06-18 – Protokollsutdrag § 95,
felaktig text
Förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar om rättelse av skrivning i beslut
2019-06-18, § 95.
Bakgrund

Ett fel i protokoll från socialnämndens sammanträde den 18
juni 2019 har noterats. Då protokollet är justerat och
anslaget går det inte att göra justering utan nämnden har nu
att besluta om ändring av skrivning i protokollet.
§ 95 Verksamhetsförändring Familjecentral.
I protokollet på sidan 18, saknas Samuel Skånbergs (V)
reservation i protokollet.
Detta är felskrivet och rätta skrivningen ska vara:
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Samuel Skånberg (V) yrkade i första hand på återremittering
och i andra hand att socialnämnden verkar för
verksamheterna i familjecentralerna i Brandbergen och
Jordbro fortsätter bedrivas i så stor utsträckning som möjligt.
Under nämndens överläggningar yrkade ordförande Annett
Haaf (S) att ärendet ska avgöras idag och Samuel Skånbergs
(V) yrkande om återremiss avslogs därmed.
Ordförande ställer frågan om nämnden antar arbetsutskottets
förslag eller att besluta enligt Samuel Skånbergs (V) förslag
om att i första hand återremittera ärendet.
Sedat Dogru (M), Kristoffer Eriksson (M) och Samuel
Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet att ärendet avgörs
idag.
Socialnämndens beslut

Under punkten socialnämndens beslut ska det stå Sedat
Dogru (M), Kristoffer Eriksson (M) och Samuel Skånberg
(V) reserverar sig mot beslutet.
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