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Myndighetsnämnden 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

   ANSLAG/BEVIS 
 
                               Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
                                                       Beslutsorgan: Myndighetsnämnden 
                                                             Sammanträdesdatum: 2018-04-26 
                                                                 Anslaget sätts upp: 2018-05-03 
                                                                 Anslaget tas ned: 2018-05-25 

 
                                                         Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
                                        Underskrift: Barbro Isaksson__________________ 

                                                    Barbro Isaksson 
 

Plats och tid: Furåsen, stora salen, torsdagen den 26 april 2018 kl 08.15-12.00 
   
Beslutande:   
Lilian Borg-Hansen (S)   
GullBritt Johansson (C)  
Karl-Erik Segersax (KD) tjg ersättare 
för C Svedberg (M) §§ 90-105,  
kl 08.15-11.00  
Kent Carlsson (S) 
Håkan Ekman (S)   

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
   

                                               
 
 
 
 

    
Övriga närvarande 
Emma Larsson, handläggare, §§ 91-101 Evelina Johansson, tf plan- och byggchef, §§ 92-101 
Anette Larsson, bygglovsingenjör, §§ 92-101 Camilla Karlsson, utv chef Omsorgen, § 103 
Johan Lundh, socialchef, § 103 Carina Holmqvist, IFO-chef, §§ 104-122  
Gunilla Lundmark, socialsekreterare, §§ 104-122 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
 
Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf 

  
Utses att justera: GullBritt Johansson   
 
Justeringsplats och tid:  Kommunkontoret, den 3 maj 2018  Paragrafer  §§ 90-127 
 kl 11.30 Sekretess §§ 91, 103-121 
Underskrifter 
 
Ordförande:     ___________Lilian Borg-Hansen____________ 

   Lilian Borg-Hansen 
 
Justerare: ___________GullBritt Johansson____________ 

  GullBritt Johansson   
  
Sekreterare: ___________Barbro Isaksson________________ 

   Barbro Isaksson
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