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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
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Anette Granegärd (C) vice ordförande  
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Åsa Ljungqvist (M)  

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Eva Winarve-Westerholm (S)  
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Michaela Grönvalls, enhetschef §§ 45–61 
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Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
 
 

Övriga Telefonmedverkan § 63 
Telefonmedverkan § 65 



 

Omsorgsnämndens myndighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(32) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Innehållsförteckning 
§ 44 

Fastställande av dagordning ............................................................................... 5 
§ 45 

Ersättning för förlorad inkomst familjehem .......................................................... 6 
§ 46 

Utredning familjehemsvård ................................................................................. 7 
§ 47 

Utredning godkännande av familjehem ............................................................... 8 
§ 48 

Övervägande enligt 13 § LVU ............................................................................. 9 
§ 49 

Övervägande enligt 13 § LVU ........................................................................... 10 
§ 50 

Övervägande enligt 13 § LVU ........................................................................... 11 
§ 51 

Övervägande enligt 13 § LVU ........................................................................... 12 
§ 52 

Övervägande enligt 13 § LVU ........................................................................... 13 
§ 53 

Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 14 
§ 54 

Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 15 
§ 55 

Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 16 
§ 56 

Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 17 
§ 57 

Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 18 
§ 58 

Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 19 
§ 59 

Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 20 
§ 60 

Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL .................................................................... 21 
§ 61 

Ärende med omvänd delegation, Barn- och ungdomsenheten .......................... 22 
§ 62 

Ansökan ekonomiskt bistånd, tandvård ............................................................. 23 
§ 63 

Ansökan, ekonomiskt bistånd, övrig livsföring ................................................... 24 
§ 64 



 

Omsorgsnämndens myndighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(32) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Utredning, ansökan om placering ...................................................................... 25 
§ 65 

Utredning, ansökan om placering ...................................................................... 26 
§ 66 

Utredning, ansökan om placering ...................................................................... 27 
§ 67 

Delgivning av ordförandebeslut, placering ......................................................... 28 
§ 68 

Ärende med omvänd delegation, vuxenenheten ............................................... 29 
§ 69 

Ansökan Personlig assistans enligt 9 § 2 LSS .................................................. 30 
§ 70 

Yttrande i överklagningsärende ......................................................................... 31 
§ 71 

Ärende med omvänd delegation, biståndsenheten ............................................ 32 



 

Omsorgsnämndens myndighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(32) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 44  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 

Ett ärende, punkt 5 i kallelse, gällande godkännande av familjehem tas bort. 
 

Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens myndighetsutskott fastställer dagordningen. 
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