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arbetsutskott  

  

 

 

Sekreterare .................................................  
 Erik Wikström  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Birgitta Årzén  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Christer Johansson  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-01-13   

Datum för anslags 
uppsättande 

2022-01-13 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-02-04 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nissan, Kommunhuset kl. 09:00-09:40 
  
Beslutande ledamöter Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice 

ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande familjemedlem §7 

Christer Grähs  (förvaltningschef) 
Erik Wikström (sekreterare) 
Susanne Nygren (1:e socialsekreterare) §§1-8 
Camilla Möllerström (1:e socialsekreterare) §§1-8 
Rebecka Carlson (1:e socialsekreterare) §10 

  
Utses att justera Christer Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-01-13    
  
Protokollet omfattar §§1-10 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§1 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§2 Närvaro på sammanträdet 

§3 Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU 

§4 Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU 

§5 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 

§6 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 

§7 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL. Ansökan om vård jml 3 § LVU. Placering enligt 11 § 
LVU 

§8 Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 

§9 Ansökan om fortsatt placering på skyddat boende enligt 4 kap. 1 § SoL 

§10 Ansökan om andrahandsboende (s. k. socialt kontrakt) enligt 4 kap. 1 § SoL 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§1 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 KFN0005) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och utser Christer 
Johansson (M) att tillsammans med ordförande Birgitta Årzén (S) justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§2 

Närvaro på sammanträdet 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott medger att familjemedlemmar närvarar i 
sammanträdesrummet på §7. 

Beskrivning av ärendet 
Medgivande om närvaro av familjemedlemmar på §7. 
Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§3 

Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§4 

Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§5 

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§6 

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§7 

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL. Ansökan om vård jml 3 § LVU. 
Placering enligt 11 § LVU 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§8 

Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§9 

Ansökan om fortsatt placering på skyddat boende enligt 4 kap. 1 § 
SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§10 

Ansökan om andrahandsboende (s. k. socialt kontrakt) enligt 4 kap. 
1 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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