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§ 12  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
 
Genomgång av dagordning  

Ett ärende gällande övervägande har reviderats till utredning. 
Ett ärende utgår. 
Ett extra ärende, yttrande till förvaltningsrätten. 
Ärende vårdnadsöverflytt flyttas över till omsorgsnämnden för beslut. 

 

Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens myndighetsutskott fastställer dagordningen 
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