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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
Tid: Tisdagen den 9 april 2019, klockan 08:30  

Plats:  Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby 

 

Ärende 
 
1 Upprop och protokollets justering 

2 Godkännande av dagordning 

3 SEKRETESS - Upphörande av vård enligt 21 § lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), ärende 5894 

4 SEKRETESS - Upphörande av vård enligt 21 § lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), ärende 5896 

5 SEKRETESS - Upphörande av vård enligt 21 § lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), ärende 5895 

6 SEKRETESS - Omprövning av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), ärende 4107 

7 SEKRETESS - Omprövning av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), ärende 5278 

8 SEKRETESS - Övervägande enligt § 13 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), ärende 5278 

9 SEKRETESS - Omprövning av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), ärende 6204 

10 SEKRETESS - Godkännande av familjehem enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen 
(2001:453) (SoL), ärende 84 

11 SEKRETESS - Beslut om placering enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 
ärende 6573 
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12 SEKRETESS - Övervägande enligt 13 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), ärende 6523 

13 SEKRETESS - Godkännande av familjehem enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen 
(2001:453) (SoL), ärende 840 

14 SEKRETESS - Beslut om placering enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 
ärende 6612 

15 SEKRETESS - Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 
ärende 4138 

16 SEKRETESS - Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 
ärende 4968 

17 SEKRETESS - Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 
ärende 5135 

18 SEKRETESS - Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 
ärende 4186 

19 SEKRETESS - Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 
ärende 4893 

20 SEKRETESS - Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 
ärende 4912 

21 SEKRETESS - Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 
ärende 4894 

22 SEKRETESS - Övervägande enligt 13 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), ärende 3150 

23 SEKRETESS - Övervägande enligt 13 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), ärende 3152 

24 SEKRETESS - Omprövning av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), ärende 3808 

25 SEKRETESS - Övervägande enligt 13 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), ärende 3808 

26 SEKRETESS - Meddelande om placering av barn, Malmö stad 
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27 Information 

28 Budgetuppföljning per 31 mars 2019 

29 Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen angående framtida skolorganisation 

30 Villkor förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem - revidering 

31 Tillsyn enskild pedagogisk omsorg, Malin Trulsson 

32 Tillsyn fristående verksamhet, Prästgårdens förskola 

33 Tillsyn fristående verksamhet, Prästgården fritidshem 

34 Redovisning av enkätresultat gymnasium 

35 Riktlinjer särskild förordnad vårdnadshavare ensamkommande 

  

 

  

 

 

Lars-Anton Ivarsson (M)  Marit Löfberg  

Ordförande Sekreterare 

 


