
 
 

ONMU 
 

PROTOKOLL 
 

2022-06-07 
 
 
 

 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 
Omsorgsnämndens myndighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(52) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 
 

  
 
Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 09.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sida 2 

Övriga närvarande Ersättare 
Se närvarolista sida 2 
Tjänstemän 
Se närvarolista sida 2 
Övriga 
Se närvarolista sida 2 

Justerare  

Justeringens plats och tid Tjädernhuset onsdag den 8 2022, kl. 15.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  _________________________________  Paragrafer 152–198 
   Ingela Sätterström  

 Ordförande  _________________________________  
 

   Anette Granegärd (C)  

 Justerare  _________________________________   
 

   Kajsa-Lena Fagerström (S)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsnämndens myndighetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-06-07 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-08 Datum då anslaget tas ned 2022-06-30 

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen 
 

Underskrift  _________________________________  
 

   Ingela Sätterström  
 

 



 

Omsorgsnämndens myndighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(52) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Anette Granegärd (S) ordförande  
Kajsa-Lena Fagerström (S) 1:e vice ordf.  
Britt-Inger Remning (M) 2:e vice ordförande  
 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Torgny Karlsson (S)  
Joakim Svedlund (KL)  
 

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef  
Ulrika Ekström Emnerud, enhetschef §§ 153–189 
Petra Lennström Springare, 1:e soc.sekr. §§ 153–189 
Sara Pommer, enhetschef §§ 190–193 
Elin Gröndahl, 1:e socialsekreterare §§ 190–193 
Micaela Grönvalls, enhetschef §§ 194–197 
Elisabeth Netzel, biståndshandläggare LSS §§ 194–196 
 

 Ingela Sätterström, nämndsekreterare  



 

Omsorgsnämndens myndighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(52) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Innehållsförteckning 
§ 152 

Fastställande av dagordning ............................................................................... 6 
§ 153 

Delgivning ordförandebeslut, vård enl. LVU upphör ............................................ 7 
§ 154 

Delgivning ordförandebeslut, vård enl. LVU upphör ............................................ 8 
§ 155 

Delgivning ordförandebeslut, placering i jourhem ................................................ 9 
§ 156 

Delgivning ordförandebeslut, omedelbart omhändertagande upphävs .............. 10 
§ 157 

Delgivning ordförandebeslut, omedelbart omhändertagande ............................ 11 
§ 158 

Delgivning ordförandebeslut, tillfällig placering i jourhem .................................. 12 
§ 159 

Delgivning ordförandebeslut, umgängesbegränsning ........................................ 13 
§ 160 

Delgivning ordförandebeslut, tillfällig placering i jourhem .................................. 14 
§ 161 

Delgivning ordförandebeslut, överklagan av FR beslut ...................................... 15 
§ 162 

Delgivning ordförandebeslut, tillfällig placering i jourhem .................................. 16 
§ 163 

Delgivning ordförandebeslut, omedelbart omhändertagande ............................ 17 
§ 164 

Delgivning ordförandebeslut, tillfällig placering i jourhem .................................. 18 
§ 165 

Delgivning ordförandebeslut, umgängesbegränsning ........................................ 19 
§ 166 

Delgivning ordförandebeslut, tillfällig placering i jourhem .................................. 20 
§ 167 

Delgivning ordförandebeslut, överklagan av FR beslut ...................................... 21 
§ 168 

Delgivning ordförandebeslut, tillfällig placering i jourhem .................................. 22 
§ 169 

Delgivning ordförandebeslut, godkännande jourhem ........................................ 23 
§ 170 

Delgivning ordförandebeslut, godkännande jourhem ........................................ 24 
Delgivning ordförandebeslut, godkännande jourhem ........................................ 25 

§ 172 
Delgivning ordförandebeslut, godkännande jourhem ........................................ 26 



 

Omsorgsnämndens myndighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(52) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 173 
Delgivning av genomförandeplan gällande placering ........................................ 27 

§ 174 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 28 

§ 175 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 29 

§ 176 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 30 

§ 177 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 31 

§ 178 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 32 

§ 179 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 33 

§ 180 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 34 

§ 181 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 35 

§ 182 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 36 

§ 183 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 37 

§ 184 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 38 

§ 185 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 39 

§ 186 
Övervägande enligt 14 § 3st LVU ..................................................................... 40 

§ 187 
Övervägande enligt 13 § LVU ........................................................................... 41 

§ 188 
Övervägande enligt 13 § LVU ........................................................................... 42 

§ 189 
Ärende med omvänd delegation, barn- och ungdomsenheten .......................... 43 

§ 190 
Delgivning ordförandebeslut, placering ............................................................. 44 

§ 191 
Utredning enligt 11 kap 1 § SoL, placering institution ........................................ 45 

§ 192 
Utredning enligt 4 § LVM ................................................................................... 46 

§ 193 
Ärende med omvänd delegation, vuxenenheten ............................................... 47 

§ 194 
Ansökan om elevhemsboende LSS 9:8 ............................................................ 48 



 

Omsorgsnämndens myndighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(52) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 195 
Ansökan om elevhemsboende LSS 9 § 8 .......................................................... 49 

§ 196 
Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS ............................................. 50 

§ 197 
Ärende med omvänd delegation, biståndsenheten ............................................ 51 

§ 198 
Rapporter .......................................................................................................... 52 



 

Omsorgsnämndens myndighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(52) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 152  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 

Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens myndighetsutskott 
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