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§ 252

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
Presentation av ny 1:e socialsekreterare barn- och ungdomsenheten. 

Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut 
Omsorgsnämndens myndighetsutskott fastställer dagordningen. 


	Innehållsförteckning
	§ 252
	Fastställande av dagordning
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts förslag till beslut

	§ 253
	Utredning upphörande LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 254
	Övervägande enligt 14 § 3st LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 255
	Utredning fortsatt placering HVB
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 256
	Utredning fortsatt placering HVB
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 257
	Genomförandeplan placering för kännedom
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 258
	Matchningsutredning familjehem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 259
	Matchningsutredning familjehem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 260
	Utredning om godkännande av jourhem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 261
	Utredning om godkännande av jourhem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 262
	Utredning om godkännande av jourhem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 263
	Övervägande enligt 13 § LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 264
	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 265
	Övervägande enligt 13 § LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 266
	Övervägande enligt 13 § LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 267
	Övervägande enligt 13 § LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 268
	Övervägande enligt 13 § LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 269
	Övervägande enligt 13 § LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 270
	Övervägande enligt 13 § LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 271
	Ärende med omvänd delegation, barn- och ungdomsenheten
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 272
	Delgivning av förvaltningschefs beslut, placering institution
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 273
	Delgivning av förvaltningschefs beslut, placering institution
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 274
	Ärende med omvänd delegation, vuxenenheten
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 275
	Delgivning av förvaltningschefs beslut, förlängning av beslut
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 276
	Delgivning av förvaltningschefs beslut, förlängning av beslut
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 277
	Ärende med omvänd delegation, biståndsenheten
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 278
	Kommunpolis och säkerhetsansvarig om säkerhetsaspekten på möten
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 279
	Rapporter
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut


