
 

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN  

 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Socialnämnden, torsdag den 17 
september 2020, kl 09:00. Näset, Lindesbergs kommunhus 

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

 

  

  Ordförande Sekreterare 

Mathz Eriksson Rouzbeh Isa 

Ledamöter 

Elin Axelsson, v ordförande (S) 

Bo Stenberg (S) 

Ulla Lundqvist (S) 

Tuula Marjeta (C) 

Mathz Eriksson (C) 

Marie Lindh (V) 

Sven-Erik Larsson (M) 

Monika Klockars (M) 

Margareta Andergard (KD) 

Björn Larsson ((-)) 

Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Ersättare 

Ingela Larsson (S) 

Libaan Mohamoud (S) 

Vera Peci (S) 

Linda Palm (C) 

Maria-Pia Karlsson (C) 

Birgitta Lind Axelsson (V) 

Bertil Jansson (M) 

Stina Sundling ((L)) 

Ingalill Lennartdotter (MP) 

Tom Persson (SD) 

Fredrik Rosenbecker (SD) 
 

 

 

 

 

 



 

Föredragningslista  

   

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

 Val av justerare     

 Sekretessärenden     

1. Begränsning av umgänge    

2. Upphörande av umgängesbegränsning    

 Beslutsärenden     

3. Information från ordförande SN 2020/4   

4. Information från förvaltningen    

5. Delegationsärenden     

6. Meddelanden     

7. Informationsärenden     

8. Övriga frågor     

     

 
 



Denna behandling har inget tillhörande dokument



Denna behandling har inget tillhörande dokument



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-09-11  SN 2020/4 

 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
   
rouzbeh.isa@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 
 

Information från ordförande 

Förslag till beslut 

Ordförande Mathz Eriksson (C) förslår socialnämnden lägger informationen 
till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar socialnämnden om fältkuratorernas arbete i 
Lindesberg samt om möteslokaler för socialnämndens sammanträden. 
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