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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 2021-06-24   

Datum för anslags 
uppsättande 

2021-06-24 Datum för anslags 
nedtagande 

2021-07-16 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-08:30 
  
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 Erik Wikström (sekreterare) 

Christer Grähs (förvaltningschef) 
Jenny Johansson (utvecklingsledare) 
Sofie Matovic (enhetschef IFO barn och unga) 

  
Utses att justera Christer Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2021-06-24    
  
Protokollet omfattar §§130-142 
 
 

1 (15)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-06-24  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§130 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

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

§132 Faderskapsutredning enligt 2 kap. 1 § Föräldrabalken 

§133 Upphörande av LVU enligt 21 § LVU 

§134 Utredning gällande arvode till familjehem vid frångående av SKR:s riktlinjer 

§135 Beslut om placering enligt 11 § LVU 

§136 Övervägande av beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller 
vårdnadshavare enligt 14 § andra stycket LVU 

§137 Övervägande av beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller 
vårdnadshavare enligt 14 § andra stycket LVU 

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

§139 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 

§140 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 

§141 Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 

§142 Yttrande LVM 
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§130 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2021 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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§131 

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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§132 

Faderskapsutredning enligt 2 kap. 1 § Föräldrabalken 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§133 

Upphörande av LVU enligt 21 § LVU 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§134 

Utredning gällande arvode till familjehem vid frångående av SKR:s 
riktlinjer 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§135 

Beslut om placering enligt 11 § LVU 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§136 

Övervägande av beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för 
föräldrar eller vårdnadshavare enligt 14 § andra stycket LVU 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§137 

Övervägande av beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för 
föräldrar eller vårdnadshavare enligt 14 § andra stycket LVU 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§138 

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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§139 

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§140 

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
  
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
  
 

Paragrafen är justerad 
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§141 

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

Paragrafen är justerad 
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§142 

Yttrande LVM 
  
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
  
 

Paragrafen är justerad 
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