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Datum 
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Besöksadress Briogatan 1 
Postadress Serviceförvaltningen 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 82 97 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

PlusGiro 11 16 61-5 
Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Barn- och skolnämndens arbetsutskott  
Tid:  Tisdagen den 6 juni 2018, 2018, klockan 08:30-12:00  

Plats: Sammanträdesrum ”Osby”, kommunhuset, Osby 

 

    Ärende 
 
1 Upprop och protokollets justering 

2 Godkännande av dagordning 

3 SEKRETESS - Godkännande av familjehem enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen 
(2001:453) (SoL) 

4 Kl. 8:45-9:15 
SEKRETESS - Omprövning enligt 13 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU), ärende 5617 

5 SEKRETESS - Övervägande enligt 6 kap. 8 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 
ärende 1135 

6 SEKRETESS - Omprövning enligt 13 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU), ärenden 2199 

7 SEKRETESS - Godkännande av jourhem enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) 
(SoL), ärende 771 

8 Kl. 10:00-10:30 
SEKRETESS - Omprövning enligt 13 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU), ärenden 4107 

9 SEKRETESS - Godkännande av familjehem enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen 
(2001:453) (SoL), ärende 841 

10 Kl.10:40- 11:10 
SEKRETESS - Placering enligt 11 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU), ärende nr 5276 

http://www.osby.se/
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11 Kl. 11:20 
SEKRETESS - Ansökan om vård enligt 2 § lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) / Placering enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
(SoL), ärende 3590 

12 SEKRETESS - Ansökan om vård enligt 2 § lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) / Placering enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
(SoL), ärende 3591 

13 SEKRETESS - Ansökan om vård enligt 2 § lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) / Placering enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
(SoL), ärende 3592 

14 SEKRETESS - Ansökan om vård enligt 2 § lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) / Placering enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
(SoL), ärende 3593 

15 SEKRETESS - Ansökan om vård enligt 2 § lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) / Placering enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
(SoL), ärende 3594 

 

  

 

 

Daniel Landin (S)  Marit Löfberg  

Ordförande Sekreterare 

 


