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§

99

Myndighetsutskott Förvaltningsövergripande 2019 samt val av ledamöter
till myndighetsutskottet

ASN-2019-2533
Sammanfattning

Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ska myndighetsutskotten behandla
vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild.
Paragraf 59 anger att nämnden vid behov får inrätta flera utskott. Vid nämndens
sammanträde 18-04-24 inrättades ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott, § 178.
Nämnden ska välja tre ledamöter och tre ersättare till myndighetsutskotten. Inom utskottet
ska nämnden välja en ordförande och en vice ordförande.

Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämndens beslutar att ärenden tillhörande
myndighetsutskott 1, 2 och 3 kan behandlas av ett förvaltningsövergripande
myndighetsutskott under perioden 1 juli 2019 till 9 augusti 2019.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Pernilla Hagen till ledamot (1) tillika
ordförande, Farishta Sulaiman till ledamot (2) tillika vice ordförande, Mira
Markovinovic till ledamot (3), Ulla Herbert till ersättare (4), William Spegel till
ersättare (5), och Ingrid Gunnarson till ersättare (6) i ett förvaltningsövergripande
myndighetsutskott för perioden från och med 1 juli till och med 21 juli 2019.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Peter Nilsson till ledamot (1) tillika
ordförande Ingrid Gunnarson till ledamot (2) tillika vice ordförande, Janne
Grönholm till ledamot (3), Vanja Andersson till ersättare (4), Joel Laguna till ersättare
(5), och Anna Adell till ersättare (6) i ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott
för perioden från och med 22 juli till och med 9 augusti 2019.
4.Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer sammanträdestider för det
förvaltningsövergripande myndighetsutskottet till 2 juli, 9 juli, 16 juli, 23 juli, 30 juli
och 7 augusti 2019.

Beslutsunderlag
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