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§ 366  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordningen 

3 ärenden tillkommer BoU, läggs på bordet. 

Komplettering i ett ärende BoU, läggs på bordet 

Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens myndighetsutskott fastställer dagordningen 

  

 
 

 


	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 366
	Fastställande av dagordning
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut

	§ 367
	Utredning, begäran om upphörande av LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 368
	Övervägande enligt 13 § LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 369
	Utredning, begäran om upphörande av LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 370
	Övervägande enligt 13 § LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 371
	Godkännande av familjehem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 372
	Matchningsutredning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 373
	Godkännande av familjehem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 374
	Matchningsutredning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 375
	Yttrande till Kammarrätten i Falun
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 376
	Övervägande enligt 14 § 3st LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 377
	Godkännande av familjehem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 378
	Matchningsutredning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 379
	Yttrande till Kammarrätten i Falun
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 380
	Övervägande enligt 14 § 3st LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 381
	Godkännande av familjehem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 382
	Matchningsutredning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 383
	Yttrande till Kammarrätten i Falun
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 384
	Övervägande enligt 14 § 3st LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 385
	Godkännande av familjehem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 386
	Matchningsutredning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 387
	Godkännande av familjehem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 388
	Matchningsutredning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 389
	Godkännande av familjehem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 390
	Matchningsutredning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 391
	Godkännande av familjehem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 392
	Matchningsutredning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 393
	Godkännande av familjehem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 394
	Matchningsutredning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 395
	Fortsatt familjehemsplacering
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 396
	Ersättning för inkomstbortfall
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 397
	Ersättning för inkomstbortfall
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 398
	Godkännande av familjehem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 399
	Godkännande av familjehem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 400
	Matchningsutredning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 401
	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 402
	Omprövning av LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 403
	Övervägande enligt 13 § LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 404
	Övervägande enligt 13 § LVU
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 405
	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 406
	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 407
	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 408
	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 409
	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 410
	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 411
	Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 412
	Delgivning av ordförandebeslut
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 413
	Ärende med omvänd delegation, barn- och ungdomsenheten
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 414
	Ansökan om förlängd placering
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 415
	Ansökan om förlängd placering
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 416
	Ansökan om placering
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 417
	Överklagan av LVM
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 418
	Ärende med omvänd delegation, vuxenenheten
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 419
	Nyprövning, elevhemsboende 9:8 LSS
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 420
	Nyprövning, ledsagning enligt 9 § 3 LSS
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 421
	Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 422
	Ärende med omvänd delegation, biståndsenheten
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Utdrag till





