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§ 134 Dnr 00035/2022 

Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska arbetsmarknads- och socialnämnden 

informeras om de beslut som tas av ordförande eller annan av nämnden 

förordnad person gällande omedelbara omhändertaganden.  

Även omplaceringsbeslut är att betrakta som omedelbara omhändertaganden 

enligt definition i socialtjänstlagen. Dessutom ska nämnden informeras om 

andra ordförandebeslut. 

Den 15 juni 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering enligt 

11 § LVU. 

Den 21 juni fattades ett ordförandebeslut om att förordna alkohol- och 

tobakshandläggare att ta emot anmälningar från de som säljer tobaksfria 

nikotinprodukter i enlighet med den lag (2022:1257) som fastställdes 21 juni 

och träder i kraft 1 augusti 2022. Detta förordnande gäller fram tills det att 

lagen kan föras in i arbetsmarknads- och socialnämndens 

delegationsordning. 

Den 20 juni 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering enligt 

11 § LVU. 

Den 23 juni 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande ett omedelbart 

omhändertagande enligt § 6 LVU. 

Den 23 juni 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande placering enligt 11 § 

LVU. 

Den 28 juni 2022 fattades ett ordförandebeslut om att tillfälligt inte röja 

vistelseort enligt 14 § 2 punkten LVU. Beslutet gäller som längst fram till 

det att arbetsmarknads- och socialnämnden kan fastställa beslutet på 

nästkommande sammanträde. 
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Den 5 augusti 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering enligt 

11 § LVU.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2022 

Ordförandebeslut juni-augusti 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-08-23 

Akt 
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§ 135 Dnr 00032/2022  

Domar för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 augusti 2022 

finns följande domar för kännedom:  

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2589-22 gällande 

upphörande av vård enligt LVU. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet då 

den som begärt vårdens upphörande inte längre är vårdnadshavare. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2591-22 gällande 

upphörande av vård enligt LVU. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet då 

den som begärt vårdens upphörande inte längre är vårdnadshavare. 

 

Hudiksvalls tingsrätt har meddelat dom i mål 2355-21 avseende särskilt 

förordnad vårdnadshavare (vårdnadsöverflytt). Tingsrätten dömde i enlighet 

med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut och utsåg föreslagen 

vårdnadshavare. Denna dom kom i slutet av april, men skickades till diariet 

under sommaren och är inte tidigare rapporterad. 

 

Hovrätten för nedre Norrland har meddelat dom i mål 772-22 gällande 

sexuellt utnyttjande av barn. Hovrätten avslår målsägandes  

skadeståndsyrkande, men fastställer tingsrättens påföljd med 70 timmars 

ungdomstjänst. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat slutgiltigt beslut i mål 2631-22 

avseende umgängesbegränsning enligt LVU. Förvaltningsrätten avvisar 

överklagandet och dömde i enlighet med arbetsmarknads- och 

socialnämndens beslut. 

 

Uppsala tingsrätt har meddelat i dom i mål 3064-22 gällande särskilt 

förordnad vårdnadshavare (vårdnadsöverflytt). Tingsrätten dömde i enlighet 

med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut och utsåg föreslagen 

vårdnadshavare. Uppsala tingsrätt meddelar vidare att dom 3064-22 vann 

laga kraft den 20 juli 2022. 

Protokoll ASN 23/8
(Signerat, SHA-256 6D8A9C2D441CE2CC3DB159C8ACBC437A96DF0847C753D164329B5D02913046F9)

Sida 8 av 27



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

9(26) 

Datum 

2022-08-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 336-22 avseende 

överklagad dom från Förvaltningsrätten i Falun gällande vård med stöd av 

LVU. Kammarrätten avslår överklagandena och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens ursprungliga beslut. 

 

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 362-22 avseende 

överklagad dom från Förvaltningsrätten i Falun gällande vård med stöd av 

LVU. Kammarrätten avslår överklagandena och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens ursprungliga beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2655-22 gällande 

omedelbart omhändertagande enligt LVU. Förvaltningsrätten fastställer 

omhändertagandet och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och 

socialnämndens beslut. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat beslut gällande mål 4259-22 och 

4260-22 gällande ekonomiskt bistånd. Högsta förvaltningsdomstolen 

meddelar inte prövningstillstånd och arbetsmarknads- och socialnämndens 

ursprungsbeslutbeslut fastslås därmed. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2655-22 avseende vård 

med stöd av LVU. Förvaltningsrätten avslår arbetsmarknads- och 

socialnämndens ansökan. 

 

Högsta domstolen har meddelat beslut i mål 5077 gällande sexuellt 

utnyttjande av barn. Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd, vilket 

innebär att Hovrättens dom 772-22 står fast. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2356-22 gällande vård 

med stöd av LVU. Förvaltningsrätten fastställer vården och dömer i enlighet 

med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2790-22 gällande 

överklagande om umgängesbegränsning enligt LVU. Förvaltningsrätten 

avslår överklagandet och beslutar i enlighet med arbetsmarknads- och 

socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2852-22 gällande 

återkrav av ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet 

och arbetsmarknads- och socialnämndens ursprungsbeslutbeslut fastslås 

därmed. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2022 

Domar från juni-augusti 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-08-23 

Akt 
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§ 136 Dnr 00027/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.    

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 augusti 2022 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 

gång framåt inom förvaltningen. 

 

Kenneth Forssell informerar om följande: 

- personer har flyttat in i Ukrainaboendet 

- nettokostnadsavvikelse och vad det är              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-08-23 

Akt 
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§ 137 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 augusti 

2022 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning med 

hjälp av nyckeltal per juli 2022.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-08-23 

Akt 
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§ 138 Dnr 00122/2022  

Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt 
region Gävleborg 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

 

2. Uppdra till förvaltningschef att utforma ett remissyttrande tillsammans 

med övriga berörda förvaltningschefer till nämndsammanträdet den 27 

september 2022.           

Sammanfattning av ärendet 

I slutet av juni 2022 inkom välfärdsstrategi för länets kommuner samt region 

Gävleborg från nätverk Välfärd. De vill att samtliga länets kommuner ska 

besluta om detta. I Ljusdal har kommunstyrelsens beredning valt att skicka 

välfärdsstrategin på remiss till samtliga nämnder och vill ha ett 

remissyttrande på plats under september så att fullmäktige i oktober kan ta 

beslut i frågan. 

 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 augusti 2022 

finns ärendet med som information och möjlighet för ledamöterna att 

diskutera frågan innan beslut om remissyttrande tas på sammanträdet i 

september. Önskemålet från kommunstyrelsens beredning är att samtliga 

kommunens förvaltningschefer gör ett gemensamt yttrande inför respektive 

nämnds beslut.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2022 

Följebrev daterat den 29 juni 2022 

Förslag till tjänsteskrivelse till regionfullmäktige daterad den 1 juni 2022 

Välfärdsstrategin bildspel från den 12 maj 2022 

Välfärdsstrategin dokument daterad den 3 mars 2022 

Välfärdsstrategi förslag till fortsatt process bildspel daterat den 3 mars 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-08-23 

Akt 
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§ 139 Dnr 00117/2022  

Kulturplan Ljusdal - remiss 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden önskar svara på denna remiss, men 

på grund av valet vill nämnden att remissvaret förskjuts till december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 juni 2022 inkom en remiss från samhällsservicenämnden gällande att 

övriga nämnder får möjlighet att yttra sig om den kommande kulturplanen 

för Ljusdals kommun. Remissyttrandet ska vara samhällsservicenämnden 

tillhanda senast 30 september. 

 

Detta innebär att ärendet finns med för information och diskussion på 

nämndsammanträdet den 23 augusti och ett eventuellt yttrande ska fastställas 

på efterföljande sammanträde (den 27 september).             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2022 

Följebrev daterat den 23 juni 2022 

Förslag till Kulturplan  

Protokollsutdrag samhällsservicenämnden § 114 2022-06-14 

 

Beslutsexpediering 

2022-08-23 

Akt 
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§ 140 Dnr 00165/2020  

Nya lagar och förändringar i befintliga lagar 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2022 trädde Lex Lilla Hjärtat i kraft. Det är ingen enskild lag, men 

besluten påverkar två av de lagar som socialtjänsten arbetar med på daglig 

basis. De lagar som påverkas är Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) och Lag 

om vård av unga (LVU 1990:52). 

 

På sammanträdet den 23 augusti 2022 får arbetsmarknads- och 

socialnämnden en genomgång av nyheterna som trädde i kraft i och med Lex 

Lilla hjärtat. I och med ikraftträdandet behöver även nämndens delegerings-

ordning uppdateras och det kommer som del i ett separat ärende.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2022 

Bildspel daterat den 10 augusti 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-08-23 

Akt 
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§ 141 Dnr 00002/2019  

Delegeringsordning för arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamheter 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Anta delegeringsordningen version 2022-08-23. 

 

2. Uppdra till förvaltningen att implementera den nya versionen av 

delegeringsordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 maj 2022 antogs den nu gällande delegationsordningen för 

arbetsmarknads- och socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden 

har att ta ställning till delegation, medan kolumnen som reglerar 

vidaredelegering är förvaltningschefens ansvar. 

 

Sedan dess har det tillkommit två lagar som behövs hanteras i 

delegeringssammanhang. Lex Lilla Hjärtat trädde i kraft den 1 juli och den 

påverkar både socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). På grund av det påverkas ju även 

vissa delar i den befintliga delegeringsordningen enligt medföljande bilaga. 

 

Även lagen om nikotinfria tobaksprodukter (LTN 2022:1257) fastställdes 21 

juni 2022 och trädde i kraft den 1 augusti 2022 behöver skrivas in i 

delegeringsordningen, då den tidigare inte har funnits alls. Se medföljande 

bilaga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2022 

Förändringar i delegeringsordningen daterade den 9 augusti 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-08-23 

Förvaltningen 

Akt 
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§ 142 Dnr 00019/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade den 11 augusti 2022, över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i juni och juli 2022 avseende utredning och 

behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, lagen om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). 

 

Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 

Treserva och rapporteras på listor från detta system fattas då och då andra 

beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 

delegationsordning. 

 

Övriga delegeringsbeslut 

Under juli 2022 har två beslut fattats gällande delvis avslag om utlämnande 

av handling. I besluten har förvaltningen avslagit begäran enligt 26 kap 1 § 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) samt 2 kap § 12-13 

Tryckfrihetsförordningen (TF) med motiveringen att vissa uppgifter som inte 

kan lämnas ut då det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den 

enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men. 

Under juni 2022 har två beslut om att inte lämna ut handlingar alls tagits. I 

besluten har förvaltningen avslagit begäran enligt 26 kap 1 § Offentlighets- 

och sekretesslagen (OSL 2009:400) samt 2 kap § 12-13 

Tryckfrihetsförordningen (TF) med motiveringen att vissa uppgifter som inte 

kan lämnas ut då den som efterfrågar uppgifterna inte längre är berörda 

individers vårdnadshavare.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2022 

Lista delegeringsbeslut juni/juli översikt daterad den 11 augusti 2022 

Tabell delegeringsbeslut juni detalj daterad den 11 augusti 2022 

Tabell delegeringsbeslut juni daterad den 11 augusti 2022 
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Delvis avslag utlämnande av handling daterade den 4 juli 

Avslag utlämnande av handling daterade den 27 juni samt den 28 juni 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-08-23 

Akt 
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§ 143 Dnr 00031/2022  

Ärenden för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.          

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 augusti 2022 

finns följande ärenden för kännedom: 

 

Brottsligheten behöver motverkas med effektiv brottsbekämpning och 

förebyggande åtgärder. Regeringen har tagit fram det nationella 

brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott, förstärkt 

Brottsförebyggande rådet och inrättat regionala brottsförebyggande 

samordnare vid länsstyrelserna. Nu tar regeringen nästa steg i det 

brottsförebyggande arbetet. 

 

Enligt förslaget ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och 

utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en 

åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det 

lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. 

 

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. 

Lagrådsremissen i sin helhet finns att läsa på 

https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/lagradsremiss/2022/06/kommuners-ansvar-for-

brottsforebyggande-arbete/ 

---------------------------------------------------------------------- 

Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla överlämnade 

betänkandet Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv 

den 30 juni 2022.  

Utredningen har haft i uppdrag att se över utformningen av föräldrabalkens 

regler om föräldraskap och i övrigt – med utgångspunkt i barnets bästa – 

överväga vissa förändringar av de familjerättsliga reglerna. Betänkandet har 

lämnats till justitiedepartementet. 

 

Utredningen föreslår bland annat att: 

• Föräldrabalkens regler om föräldraskap ska bli enklare, tydligare och mer 

inkluderande. 
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• Det ska införas en tidsfrist för en förälders rätt att väcka talan om hävande 

av föräldraskapet för den förälder som inte har fött barnet. 

• Tidigare makar och sambor ska kunna åstadkomma ett gemensamt 

föräldraskap genom styvbarnsadoption. Vidare ska makar och sambor som är 

eller har varit familjehemsföräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare 

för ett barn kunna adoptera barnet gemensamt även efter en separation. 

• Det ska införas en ny form av fullmakt, s.k. föräldrafullmakt, som gör det 

enklare för bland andra sociala föräldrar att få en mer generell behörighet att 

hantera frågor som gäller barnet. Uppgift om föräldrafullmakt ska registreras 

i folkbokföringen. En föräldrafullmakt lämnas av barnets vårdnadshavare 

genom en anmälan till Skatteverket. 

• Barnets rätt till sina sociala föräldrar ska stärkas. Det ska ske genom 

utbyggda regler om umgänge beträffande en person med vilken barnet har en 

relation som motsvarar den mellan barn och förälder. 

• Större hänsyn ska kunna tas till barnets bästa när vårdnaden bestäms efter 

en förälders eller annan vårdnadshavares dödsfall.  

 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och det kommer att 

ha inverkan på individ- och familjeomsorgen i olika grad, men troligtvis i 

synnerhet familjerätten. Det är svårt att diskutera den faktiska påverkan i 

dagsläget då ingen ännu kan säga om samtliga förslag kommer träda i kraft. 

 

Utredningen i sin helhet finns att läsa här: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2022/06/sou202238/ 

------------------------------------------------------------------------- 

Kunskapslyftet för barnets rättigheter pågår sedan 2017 och syftar till att 

höja kunskapen och stärka kompetensen om barnkonventionen och barnets 

rättigheter hos offentliga aktörer. Som ett led i arbetet har regeringen gett 

Barnombudsmannen i uppdrag att stödja statliga myndigheter, kommuner 

och regioner i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter 

i verksamheterna.  

 

År 2019 fick även Länsstyrelsen i Dalarnas län i uppdrag av regeringen att, i 

samverkan med Barnombudsmannen, samordna och utveckla 

länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att 

säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner. 

 

Regeringen ger nu Statskontoret i uppdrag att analysera de insatser som har 

genomförts inom kunskapslyftet. Statskontoret ska bland annat: 

• analysera hur stödet från Barnombudsmannen och länsstyrelserna till 

kommuner och regioner har fungerat för att uppnå kunskapslyftets syfte och 

mål, 
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• analysera behovet av fortsatt kunskapsstöd till statliga myndigheter, 

kommuner och regioner och hur myndigheternas erfarenheter kan spridas till 

fler myndigheter, 

• analysera hur lärdomar och erfarenheter från kunskapslyftet kan integreras 

i Barnombudsmannens arbete på ett effektivt och ändamålsenligt vis, 

• analysera om regeringens styrning av kunskapslyftet har varit 

ändamålsenlig, och 

• mot bakgrund av resultatet, lämna förslag på hur strukturen för ett 

långsiktigt kunskapsstöd till statliga myndigheter, kommuner och regioner i 

frågor som rör barnets rättigheter kan utvecklas. 

 

Statskontoret ska senast den 15 oktober 2023 slutredovisa uppdraget till 

Socialdepartementet.  

Hur utvärderingen kommer att gå till är i dagsläget oklart, men den rapport 

den kommer att utmynna i kommer vara till nytta i det fortsatta arbetet med 

att implementera barnkonventionen i alla verksamheter inom förvaltningen 

och hela Ljusdals kommun. 

--------------------------------------------------------------------- 

Länsstyrelsen har under 2021/2022 haft i uppdrag att initiera samverkan och 

kartlägga förutsättningar för boendesituationer för vissa särskilda grupper. 

Detta har resulterat i två nationella slutredovisningar om att Motverka aktiv 

medverkan till bosättning i någon annan kommun och Kartläggning av 

kommunernas insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan 

barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller 

annat tillfälligt boende.  

 

Länsstyrelserna kan konstatera att mycket arbete pågår inom området och 

kommunerna ger olika insatser för att stödja våldsutsatta. Bland annat finns 

goda exempel på länssamverkan mellan kommuner för att underlätta för 

våldsutsatta att få tillgång till stadigvarande boende inom länet. Det finns 

dock stora utmaningar inom området. Situationen på bostadsmarknaden, där 

det råder brist på bostäder på flera håll, påverkar socialtjänstens möjligheter 

att bistå. Det ekonomiska våld som många våldsutsatta utsätts för, med 

följder såsom betalningsanmärkningar, skulder eller utebliven inkomst, gör 

det svårare att få tillgång till bostad. Det är också angeläget att förstärka 

arbetet för en socialt hållbar bostadsförsörjning i landet, där mäns våld mot 

kvinnor tas i beaktande.  

 

Den regionala rapporten identifierar liknande utmaningar samt svårigheten 

att säkerställa kvaliteten i skyddade boenden och lyfter den goda 

länssamverkan för boendelösningar för våldsutsatta i Gävleborg. 

 

Rapporterna finns att få i sin helhet från nämndsekreterare. 

Protokoll ASN 23/8
(Signerat, SHA-256 6D8A9C2D441CE2CC3DB159C8ACBC437A96DF0847C753D164329B5D02913046F9)

Sida 21 av 27



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(26) 

Datum 

2022-08-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

----------------------------------------------------------------------- 

Regeringen vill öka kunskapen och kompetensen om tillämpningen av lagen 

om vård av unga, LVU. Socialstyrelsen ges därför i uppdrag att ta fram stöd 

för tillämpningen av lagen. Stödet ska ha särskilt fokus på hedersproblematik 

och kriminalitet. Myndigheten ska även ta fram stöd för tillämpningen av 

bestämmelserna om lex lilla hjärtat. 

 

Sedan tillkomsten av 1990 års LVU har samhället förändrats och nya 

grupper av barn och unga i utsatta situationer har tillkommit. Det handlar till 

exempel om barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Det har också skett en utveckling där barn och unga allt lägre ner i åldrarna 

rekryteras in i kriminella gäng.  Regeringen bedömer att kunskapen och 

kompetensen om LVU:s tillämpning behöver stärkas. Det handlar bland 

annat om i vilka situationer LVU kan tillämpas, vilka bedömningar som ska 

göras och vilka hänsyn som måste tas. Regeringen har också fått signaler 

från kommuner om att ytterligare stöd efterfrågas. 

 

Regeringen beslutar därför att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram stöd 

för tillämpningen av LVU. Stödet ska ha särskilt fokus på hedersproblematik 

och kriminalitet. Socialstyrelsen ska också ta fram stöd för tillämpningen av 

bestämmelserna om lex lilla hjärtat, som träder i kraft den 1 juli 2022. Det 

handlar mer specifikt om stöd för tillämpningen av bestämmelserna om 

flyttningsförbud, uppföljning av barns situation och socialnämndens 

möjlighet att besluta om drogtest. 

 

I uppdraget ingår att vidta lämpliga spridningsåtgärder. 

Uppdraget om att ta fram stöd till kommunerna ska slutredovisas senast den 

31 maj 2023. Resterande del ska slutredovisas 1 december 2023. 

 

Redan idag finns tillämpningshandledning i bokform från Socialstyrelsen, 

men den behöver uppdateras för att den ska vara till hjälp i det dagliga 

praktiska arbetet. Att tillämpningar för Lex Lilla Hjärtat skrivs är bra då det 

alltid är komplicerat att tolka nya lagar utan egentlig rättspraxis.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-08-23 

Akt 
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§ 144 Dnr 00030/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 augusti 2022 

finns följande protokoll för kännedom: 

 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige  2022-06-20  § 81 Budget 2023 och 

ELP 2024-2025; Beslut: 1. Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs; 

2. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona; 3. Nämnderna 

bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande allmän prisutveckling; 

4. Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål 

och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget, 

investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under 

januari 2023 och återrapportera till kommunstyrelsen; 5. Kommunstyrelsen 

bemyndigas att besluta om omfördelning av medel från kommunstyrelsen till 

förfogande samt kommunstyrelsens utvecklingsreserv; 6. Kommunstyrelsen 

bemyndigas att göra tekniska förändringar av budgetramar under 

förutsättning att berörda nämnder är överens och att förändringarna är 

kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget; 7. Kommunstyrelsen 

bemyndigas att omsätta nuvarande lån och borgensförbindelser som förfaller 

till betalning under året;  

8. Driftbudgetramen för kommunens revisorer för 2023 fastställs i enlighet 

med kommunfullmäktige presidiums förslag till 1 640 000 kronor.  

 

Eftersom det är valår ska detta beslut ses som ett inriktningsbeslut. Budget 

2023 med Plan 2024-2025 fastställs slutligen av det nyvalda kommun-

fullmäktige i november. 

 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-20 § 84 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag Beslut: 1. Prioriterade 

mål och uppdrag 2023-2030 antas.          
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-08-23 

Akt 
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§ 145 Dnr 00033/2022  

Utbildningar och kurser 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till ett kostnadsfritt 

seminarium på temat Hur kan individbaserad systematisk uppföljning bidra 

till en mer jämlik och jämställd socialtjänst? Seminariet lyfter förslaget om 

jämställdhet i nya socialtjänstlagen och hur uppföljning kan användas i 

praktiken. 

 

Seminariet är den 6 september kl 13-16 via Zoom och anmälan ska göras 

senast 5 september via följande länk: 

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/tem

ajamstalldsocialtjanstindividbaseradsystematiskuppfoljning.64538.html?utm

_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm

_campaign=SKR+Socialtj%c3%a4nst+juni+2022 

------------------------------------------------------------------------ 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till en kostnadsfri temadag 

på temat LVU-vården på SiS särskilda ungdomshem.  

 

Ur programmet:  

•Presentation av LVU-vården 

•Presentation av LSU - Sluten ungdomsvård 

•Behandling under LVU-tiden 

•Särskilda vårdbehov utifrån funktionsvariationer 

•Skolgång på SiS 

•Hälso- och sjukvård under LVU-tiden  

 

Temadagen är den 21 september kl 9-14.30 och sänds digitalt. Anmälan ska 

göras senast  20 september via följande länk: 

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/tem

adagomlvuvardenpasissarskildaungdomshem.64441.html?utm_source=nyhet

sbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=S

KR+Socialtj%c3%a4nst+juni+2022 
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Plats och tid Sunnanåsrummet, tisdagen den 23 augusti 2022 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


Ove Schönning (S), Ordförande 


Maria Fernmalm (S), 1:e vice ordförande 


Kennet Hedman (M), 2:e vice ordförande 


Barbro Andin Mattsson (C) 


Roger Kastman (KD) 


Birgitta Ek (S) tjänstgörande ersättare för Margareta Bergkvist (MP) 


Suzanne Blomqvist (L) 


Marie Mill (LB) 


Henrik Karlström (SD) tjänstgörande ersättare för Kurt Ljung (SD) 


 
Övriga deltagande Kenneth Forssell, förvaltningschef, § 132-146 


Marie Larsson, enhetschef IFO, § 132-133 


Åsa Älander, nämndsekreterare 


 
Utses att justera Kennet Hedman 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Kommunhuset, Ljusdal (via digital signering), 2023-08-23  


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 132-146 


 Åsa Älander   


 Ordförande 


   


 Ove Schönning   


 Justerare 


   


 Kennet Hedman   
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ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Arbetsmarknads- och socialnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-08-23 


Datum för anslags uppsättande 2022-08-23 


Datum för anslags nedtagande 2022-09-13 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Åsa Älander  







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


3(26) 


Datum 


2022-08-23 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING 


§ 132 Dnr 00252/2019 
Vård med stöd av SoL ........................................................................ 4 


§ 133 Dnr 00096/2022 
Vård med stöd av SoL ........................................................................ 5 


§ 134 Dnr 00035/2022 
Information om omedelbara omhändertaganden och andra 
ordförandebeslut 2022 ....................................................................... 6 


§ 135 Dnr 00032/2022 
Domar för kännedom 2022 ................................................................ 8 


§ 136 Dnr 00027/2022 
Förvaltningschefen informerar 2022 ................................................. 11 


§ 137 Dnr 00006/2022 
Månadsuppföljning 2022 .................................................................. 12 


§ 138 Dnr 00122/2022 
Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg 13 


§ 139 Dnr 00117/2022 
Kulturplan Ljusdal - remiss ............................................................... 14 


§ 140 Dnr 00165/2020 
Nya lagar och förändringar i befintliga lagar ..................................... 15 


§ 141 Dnr 00002/2019 
Delegeringsordning för arbetsmarknads- och socialnämndens 
verksamheter 2019-2022 ................................................................. 16 


§ 142 Dnr 00019/2022 
Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen 2022 .................................................................. 17 


§ 143 Dnr 00031/2022 
Ärenden för kännedom 2022 ............................................................ 19 


§ 144 Dnr 00030/2022 
Protokoll för kännedom 2022 ........................................................... 23 


§ 145 Dnr 00033/2022 
Utbildningar och kurser 2022 ........................................................... 25 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


4(26) 


Datum 


2022-08-23 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 132 Dnr 00252/2019  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Hudiksvalls Tingsrätt om behov av överflyttning av 


vårdnaden enligt 6 kap 8§ föräldrabalken för Isak Välitalo (060612-8890). 


 


2. Föreslår som vårdnadshavare Ove Sallander (630319-7674). 


 


3. Utser socialsekreterare Hanna Varga och specialistsocionom Annette 


Gabrielsson att föra socialnämndens talan i tingsrätten i detta mål. 


 


4. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Isak Välitalo (060612-8890), barnet 


Kent Välitalo (730920-8911), vårdnadshavare 


Monika Madsen (810930-7448), vårdnadshavare 


Ove Sallander (630319-7674), tilltänkt särskilt förordnad vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2022 


Kostnad placering daterad den 30 juni 2022 


Utredning daterad den 29 juni 2022 


Åtagande daterat den 21 mars 2022 


Samtycke vårdnadshavare daterat den 30 mars 2022 


Samtycke vårdnadshavare daterat den 6 juni 2022 


Samtycke från barnet daterat den 21 mars 2022 


Personbevis daterade i mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-08-23 


Hudiksvalls tingsrätt 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 133 Dnr 00096/2022  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Mya Myint Zu Tun, 060316-9244, ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


Maud Halvarsson enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB) med 


anledning av placering utanför hemmet. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med det allmänna barnbidraget är att det ska användas till barnets 


uppehälle och uppfostran. Barnets dagliga omsorg och försörjning sker 


genom familjehemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


familjehemmet.  


 


Aktuell fråga 


Om det finns synnerliga skäl får det allmänna barnbidraget, på begäran av 


arbetsmarknads- och socialnämnden betalas ut till någon annan än 


vårdnadshavare. När ett barn placeras utanför hemmet kan arbetsmarknads- 


och socialnämnden besluta att det allmänna barnbidraget, som går till 


vårdnadshavare, ska ha en annan mottagare.  


 


Bedömning 


Skäl bedöms föreligga för att Mya Myint Zu Tuns allmänna barnbidrag från 


och med 2022-08-23 ska utbetalas till familjehemmet Maud Halvarsson. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-08-23 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 134 Dnr 00035/2022  


Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska arbetsmarknads- och socialnämnden 


informeras om de beslut som tas av ordförande eller annan av nämnden 


förordnad person gällande omedelbara omhändertaganden.  


 


Även omplaceringsbeslut är att betrakta som omedelbara omhändertaganden 


enligt definition i socialtjänstlagen. Dessutom ska nämnden informeras om 


andra ordförandebeslut. 


 


Den 15 juni 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering enligt 


11 § LVU. 


 


Den 21 juni fattades ett ordförandebeslut om att förordna alkohol- och 


tobakshandläggare att ta emot anmälningar från de som säljer tobaksfria 


nikotinprodukter i enlighet med den lag (2022:1257) som fastställdes 21 juni 


och träder i kraft 1 augusti 2022. Detta förordnande gäller fram tills det att 


lagen kan föras in i arbetsmarknads- och socialnämndens 


delegationsordning. 


 


Den 20 juni 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering enligt 


11 § LVU. 


 


Den 23 juni 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande ett omedelbart 


omhändertagande enligt § 6 LVU. 


 


Den 23 juni 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande placering enligt 11 § 


LVU. 


 


Den 28 juni 2022 fattades ett ordförandebeslut om att tillfälligt inte röja 


vistelseort enligt 14 § 2 punkten LVU. Beslutet gäller som längst fram till 


det att arbetsmarknads- och socialnämnden kan fastställa beslutet på 


nästkommande sammanträde. 
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Den 5 augusti 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering enligt 


11 § LVU.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2022 


Ordförandebeslut juni-augusti 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-08-23 


Akt 
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§ 135 Dnr 00032/2022  


Domar för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 augusti 2022 


finns följande domar för kännedom:  


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2589-22 gällande 


upphörande av vård enligt LVU. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet då 


den som begärt vårdens upphörande inte längre är vårdnadshavare. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2591-22 gällande 


upphörande av vård enligt LVU. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet då 


den som begärt vårdens upphörande inte längre är vårdnadshavare. 


 


Hudiksvalls tingsrätt har meddelat dom i mål 2355-21 avseende särskilt 


förordnad vårdnadshavare (vårdnadsöverflytt). Tingsrätten dömde i enlighet 


med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut och utsåg föreslagen 


vårdnadshavare. Denna dom kom i slutet av april, men skickades till diariet 


under sommaren och är inte tidigare rapporterad. 


 


Hovrätten för nedre Norrland har meddelat dom i mål 772-22 gällande 


sexuellt utnyttjande av barn. Hovrätten avslår målsägandes  


skadeståndsyrkande, men fastställer tingsrättens påföljd med 70 timmars 


ungdomstjänst. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat slutgiltigt beslut i mål 2631-22 


avseende umgängesbegränsning enligt LVU. Förvaltningsrätten avvisar 


överklagandet och dömde i enlighet med arbetsmarknads- och 


socialnämndens beslut. 


 


Uppsala tingsrätt har meddelat i dom i mål 3064-22 gällande särskilt 


förordnad vårdnadshavare (vårdnadsöverflytt). Tingsrätten dömde i enlighet 


med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut och utsåg föreslagen 


vårdnadshavare. Uppsala tingsrätt meddelar vidare att dom 3064-22 vann 


laga kraft den 20 juli 2022. 
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Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 336-22 avseende 


överklagad dom från Förvaltningsrätten i Falun gällande vård med stöd av 


LVU. Kammarrätten avslår överklagandena och dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens ursprungliga beslut. 


 


Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 362-22 avseende 


överklagad dom från Förvaltningsrätten i Falun gällande vård med stöd av 


LVU. Kammarrätten avslår överklagandena och dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens ursprungliga beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2655-22 gällande 


omedelbart omhändertagande enligt LVU. Förvaltningsrätten fastställer 


omhändertagandet och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och 


socialnämndens beslut. 


 


Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat beslut gällande mål 4259-22 och 


4260-22 gällande ekonomiskt bistånd. Högsta förvaltningsdomstolen 


meddelar inte prövningstillstånd och arbetsmarknads- och socialnämndens 


ursprungsbeslutbeslut fastslås därmed. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2655-22 avseende vård 


med stöd av LVU. Förvaltningsrätten avslår arbetsmarknads- och 


socialnämndens ansökan. 


 


Högsta domstolen har meddelat beslut i mål 5077 gällande sexuellt 


utnyttjande av barn. Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd, vilket 


innebär att Hovrättens dom 772-22 står fast. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2356-22 gällande vård 


med stöd av LVU. Förvaltningsrätten fastställer vården och dömer i enlighet 


med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2790-22 gällande 


överklagande om umgängesbegränsning enligt LVU. Förvaltningsrätten 


avslår överklagandet och beslutar i enlighet med arbetsmarknads- och 


socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2852-22 gällande 


återkrav av ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet 


och arbetsmarknads- och socialnämndens ursprungsbeslutbeslut fastslås 


därmed. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2022 


Domar från juni-augusti 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-08-23 


Akt 
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§ 136 Dnr 00027/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.    


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 augusti 2022 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 


gång framåt inom förvaltningen. 


 


Kenneth Forssell informerar om följande: 


- personer har flyttat in i Ukrainaboendet 


- nettokostnadsavvikelse och vad det är              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-08-23 


Akt 
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§ 137 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 augusti 


2022 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning med 


hjälp av nyckeltal per juli 2022.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-08-23 


Akt 
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§ 138 Dnr 00122/2022  


Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt 
region Gävleborg 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


 


2. Uppdra till förvaltningschef att utforma ett remissyttrande tillsammans 


med övriga berörda förvaltningschefer till nämndsammanträdet den 27 


september 2022.           


Sammanfattning av ärendet 


I slutet av juni 2022 inkom välfärdsstrategi för länets kommuner samt region 


Gävleborg från nätverk Välfärd. De vill att samtliga länets kommuner ska 


besluta om detta. I Ljusdal har kommunstyrelsens beredning valt att skicka 


välfärdsstrategin på remiss till samtliga nämnder och vill ha ett 


remissyttrande på plats under september så att fullmäktige i oktober kan ta 


beslut i frågan. 


 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 augusti 2022 


finns ärendet med som information och möjlighet för ledamöterna att 


diskutera frågan innan beslut om remissyttrande tas på sammanträdet i 


september. Önskemålet från kommunstyrelsens beredning är att samtliga 


kommunens förvaltningschefer gör ett gemensamt yttrande inför respektive 


nämnds beslut.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2022 


Följebrev daterat den 29 juni 2022 


Förslag till tjänsteskrivelse till regionfullmäktige daterad den 1 juni 2022 


Välfärdsstrategin bildspel från den 12 maj 2022 


Välfärdsstrategin dokument daterad den 3 mars 2022 


Välfärdsstrategi förslag till fortsatt process bildspel daterat den 3 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-08-23 


Akt 
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§ 139 Dnr 00117/2022  


Kulturplan Ljusdal - remiss 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Arbetsmarknads- och socialnämnden önskar svara på denna remiss, men 


på grund av valet vill nämnden att remissvaret förskjuts till december 2022. 


Sammanfattning av ärendet 


Den 23 juni 2022 inkom en remiss från samhällsservicenämnden gällande att 


övriga nämnder får möjlighet att yttra sig om den kommande kulturplanen 


för Ljusdals kommun. Remissyttrandet ska vara samhällsservicenämnden 


tillhanda senast 30 september. 


 


Detta innebär att ärendet finns med för information och diskussion på 


nämndsammanträdet den 23 augusti och ett eventuellt yttrande ska fastställas 


på efterföljande sammanträde (den 27 september).             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2022 


Följebrev daterat den 23 juni 2022 


Förslag till Kulturplan  


Protokollsutdrag samhällsservicenämnden § 114 2022-06-14 


 


Beslutsexpediering 


2022-08-23 


Akt 
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§ 140 Dnr 00165/2020  


Nya lagar och förändringar i befintliga lagar 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Den 1 juli 2022 trädde Lex Lilla Hjärtat i kraft. Det är ingen enskild lag, men 


besluten påverkar två av de lagar som socialtjänsten arbetar med på daglig 


basis. De lagar som påverkas är Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) och Lag 


om vård av unga (LVU 1990:52). 


 


På sammanträdet den 23 augusti 2022 får arbetsmarknads- och 


socialnämnden en genomgång av nyheterna som trädde i kraft i och med Lex 


Lilla hjärtat. I och med ikraftträdandet behöver även nämndens delegerings-


ordning uppdateras och det kommer som del i ett separat ärende.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2022 


Bildspel daterat den 10 augusti 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-08-23 


Akt 
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§ 141 Dnr 00002/2019  


Delegeringsordning för arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamheter 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Anta delegeringsordningen version 2022-08-23. 


 


2. Uppdra till förvaltningen att implementera den nya versionen av 


delegeringsordningen.  


Sammanfattning av ärendet 


Den 24 maj 2022 antogs den nu gällande delegationsordningen för 


arbetsmarknads- och socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden 


har att ta ställning till delegation, medan kolumnen som reglerar 


vidaredelegering är förvaltningschefens ansvar. 


 


Sedan dess har det tillkommit två lagar som behövs hanteras i 


delegeringssammanhang. Lex Lilla Hjärtat trädde i kraft den 1 juli och den 


påverkar både socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda 


bestämmelser om vård av unga (LVU). På grund av det påverkas ju även 


vissa delar i den befintliga delegeringsordningen enligt medföljande bilaga. 


 


Även lagen om nikotinfria tobaksprodukter (LTN 2022:1257) fastställdes 21 


juni 2022 och trädde i kraft den 1 augusti 2022 behöver skrivas in i 


delegeringsordningen, då den tidigare inte har funnits alls. Se medföljande 


bilaga.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2022 


Förändringar i delegeringsordningen daterade den 9 augusti 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-08-23 


Förvaltningen 


Akt 
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§ 142 Dnr 00019/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, daterade den 11 augusti 2022, över delegeringsbeslut inom 


individ- och familjeomsorgen i juni och juli 2022 avseende utredning och 


behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, lagen om vård 


av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om 


vård av unga (LVU). 


 


Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 


Treserva och rapporteras på listor från detta system fattas då och då andra 


beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 


delegationsordning. 


 


Övriga delegeringsbeslut 


Under juli 2022 har två beslut fattats gällande delvis avslag om utlämnande 


av handling. I besluten har förvaltningen avslagit begäran enligt 26 kap 1 § 


Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) samt 2 kap § 12-13 


Tryckfrihetsförordningen (TF) med motiveringen att vissa uppgifter som inte 


kan lämnas ut då det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den 


enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men. 


Under juni 2022 har två beslut om att inte lämna ut handlingar alls tagits. I 


besluten har förvaltningen avslagit begäran enligt 26 kap 1 § Offentlighets- 


och sekretesslagen (OSL 2009:400) samt 2 kap § 12-13 


Tryckfrihetsförordningen (TF) med motiveringen att vissa uppgifter som inte 


kan lämnas ut då den som efterfrågar uppgifterna inte längre är berörda 


individers vårdnadshavare.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2022 


Lista delegeringsbeslut juni/juli översikt daterad den 11 augusti 2022 


Tabell delegeringsbeslut juni detalj daterad den 11 augusti 2022 


Tabell delegeringsbeslut juni daterad den 11 augusti 2022 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


18(26) 


Datum 


2022-08-23 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Delvis avslag utlämnande av handling daterade den 4 juli 


Avslag utlämnande av handling daterade den 27 juni samt den 28 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-08-23 


Akt 
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§ 143 Dnr 00031/2022  


Ärenden för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.          


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 augusti 2022 


finns följande ärenden för kännedom: 


 


Brottsligheten behöver motverkas med effektiv brottsbekämpning och 


förebyggande åtgärder. Regeringen har tagit fram det nationella 


brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott, förstärkt 


Brottsförebyggande rådet och inrättat regionala brottsförebyggande 


samordnare vid länsstyrelserna. Nu tar regeringen nästa steg i det 


brottsförebyggande arbetet. 


 


Enligt förslaget ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och 


utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en 


åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det 


lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. 


 


Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. 


Lagrådsremissen i sin helhet finns att läsa på 


https://www.regeringen.se/rattsliga-


dokument/lagradsremiss/2022/06/kommuners-ansvar-for-


brottsforebyggande-arbete/ 


---------------------------------------------------------------------- 


Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla överlämnade 


betänkandet Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv 


den 30 juni 2022.  


Utredningen har haft i uppdrag att se över utformningen av föräldrabalkens 


regler om föräldraskap och i övrigt – med utgångspunkt i barnets bästa – 


överväga vissa förändringar av de familjerättsliga reglerna. Betänkandet har 


lämnats till justitiedepartementet. 


 


Utredningen föreslår bland annat att: 


• Föräldrabalkens regler om föräldraskap ska bli enklare, tydligare och mer 


inkluderande. 
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• Det ska införas en tidsfrist för en förälders rätt att väcka talan om hävande 


av föräldraskapet för den förälder som inte har fött barnet. 


• Tidigare makar och sambor ska kunna åstadkomma ett gemensamt 


föräldraskap genom styvbarnsadoption. Vidare ska makar och sambor som är 


eller har varit familjehemsföräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare 


för ett barn kunna adoptera barnet gemensamt även efter en separation. 


• Det ska införas en ny form av fullmakt, s.k. föräldrafullmakt, som gör det 


enklare för bland andra sociala föräldrar att få en mer generell behörighet att 


hantera frågor som gäller barnet. Uppgift om föräldrafullmakt ska registreras 


i folkbokföringen. En föräldrafullmakt lämnas av barnets vårdnadshavare 


genom en anmälan till Skatteverket. 


• Barnets rätt till sina sociala föräldrar ska stärkas. Det ska ske genom 


utbyggda regler om umgänge beträffande en person med vilken barnet har en 


relation som motsvarar den mellan barn och förälder. 


• Större hänsyn ska kunna tas till barnets bästa när vårdnaden bestäms efter 


en förälders eller annan vårdnadshavares dödsfall.  


 


De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och det kommer att 


ha inverkan på individ- och familjeomsorgen i olika grad, men troligtvis i 


synnerhet familjerätten. Det är svårt att diskutera den faktiska påverkan i 


dagsläget då ingen ännu kan säga om samtliga förslag kommer träda i kraft. 


 


Utredningen i sin helhet finns att läsa här: 


https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-


utredningar/2022/06/sou202238/ 


------------------------------------------------------------------------- 


Kunskapslyftet för barnets rättigheter pågår sedan 2017 och syftar till att 


höja kunskapen och stärka kompetensen om barnkonventionen och barnets 


rättigheter hos offentliga aktörer. Som ett led i arbetet har regeringen gett 


Barnombudsmannen i uppdrag att stödja statliga myndigheter, kommuner 


och regioner i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter 


i verksamheterna.  


 


År 2019 fick även Länsstyrelsen i Dalarnas län i uppdrag av regeringen att, i 


samverkan med Barnombudsmannen, samordna och utveckla 


länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att 


säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner. 


 


Regeringen ger nu Statskontoret i uppdrag att analysera de insatser som har 


genomförts inom kunskapslyftet. Statskontoret ska bland annat: 


• analysera hur stödet från Barnombudsmannen och länsstyrelserna till 


kommuner och regioner har fungerat för att uppnå kunskapslyftets syfte och 


mål, 
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• analysera behovet av fortsatt kunskapsstöd till statliga myndigheter, 


kommuner och regioner och hur myndigheternas erfarenheter kan spridas till 


fler myndigheter, 


• analysera hur lärdomar och erfarenheter från kunskapslyftet kan integreras 


i Barnombudsmannens arbete på ett effektivt och ändamålsenligt vis, 


• analysera om regeringens styrning av kunskapslyftet har varit 


ändamålsenlig, och 


• mot bakgrund av resultatet, lämna förslag på hur strukturen för ett 


långsiktigt kunskapsstöd till statliga myndigheter, kommuner och regioner i 


frågor som rör barnets rättigheter kan utvecklas. 


 


Statskontoret ska senast den 15 oktober 2023 slutredovisa uppdraget till 


Socialdepartementet.  


Hur utvärderingen kommer att gå till är i dagsläget oklart, men den rapport 


den kommer att utmynna i kommer vara till nytta i det fortsatta arbetet med 


att implementera barnkonventionen i alla verksamheter inom förvaltningen 


och hela Ljusdals kommun. 


--------------------------------------------------------------------- 


Länsstyrelsen har under 2021/2022 haft i uppdrag att initiera samverkan och 


kartlägga förutsättningar för boendesituationer för vissa särskilda grupper. 


Detta har resulterat i två nationella slutredovisningar om att Motverka aktiv 


medverkan till bosättning i någon annan kommun och Kartläggning av 


kommunernas insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan 


barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller 


annat tillfälligt boende.  


 


Länsstyrelserna kan konstatera att mycket arbete pågår inom området och 


kommunerna ger olika insatser för att stödja våldsutsatta. Bland annat finns 


goda exempel på länssamverkan mellan kommuner för att underlätta för 


våldsutsatta att få tillgång till stadigvarande boende inom länet. Det finns 


dock stora utmaningar inom området. Situationen på bostadsmarknaden, där 


det råder brist på bostäder på flera håll, påverkar socialtjänstens möjligheter 


att bistå. Det ekonomiska våld som många våldsutsatta utsätts för, med 


följder såsom betalningsanmärkningar, skulder eller utebliven inkomst, gör 


det svårare att få tillgång till bostad. Det är också angeläget att förstärka 


arbetet för en socialt hållbar bostadsförsörjning i landet, där mäns våld mot 


kvinnor tas i beaktande.  


 


Den regionala rapporten identifierar liknande utmaningar samt svårigheten 


att säkerställa kvaliteten i skyddade boenden och lyfter den goda 


länssamverkan för boendelösningar för våldsutsatta i Gävleborg. 


 


Rapporterna finns att få i sin helhet från nämndsekreterare. 
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----------------------------------------------------------------------- 


Regeringen vill öka kunskapen och kompetensen om tillämpningen av lagen 


om vård av unga, LVU. Socialstyrelsen ges därför i uppdrag att ta fram stöd 


för tillämpningen av lagen. Stödet ska ha särskilt fokus på hedersproblematik 


och kriminalitet. Myndigheten ska även ta fram stöd för tillämpningen av 


bestämmelserna om lex lilla hjärtat. 


 


Sedan tillkomsten av 1990 års LVU har samhället förändrats och nya 


grupper av barn och unga i utsatta situationer har tillkommit. Det handlar till 


exempel om barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 


Det har också skett en utveckling där barn och unga allt lägre ner i åldrarna 


rekryteras in i kriminella gäng.  Regeringen bedömer att kunskapen och 


kompetensen om LVU:s tillämpning behöver stärkas. Det handlar bland 


annat om i vilka situationer LVU kan tillämpas, vilka bedömningar som ska 


göras och vilka hänsyn som måste tas. Regeringen har också fått signaler 


från kommuner om att ytterligare stöd efterfrågas. 


 


Regeringen beslutar därför att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram stöd 


för tillämpningen av LVU. Stödet ska ha särskilt fokus på hedersproblematik 


och kriminalitet. Socialstyrelsen ska också ta fram stöd för tillämpningen av 


bestämmelserna om lex lilla hjärtat, som träder i kraft den 1 juli 2022. Det 


handlar mer specifikt om stöd för tillämpningen av bestämmelserna om 


flyttningsförbud, uppföljning av barns situation och socialnämndens 


möjlighet att besluta om drogtest. 


 


I uppdraget ingår att vidta lämpliga spridningsåtgärder. 


Uppdraget om att ta fram stöd till kommunerna ska slutredovisas senast den 


31 maj 2023. Resterande del ska slutredovisas 1 december 2023. 


 


Redan idag finns tillämpningshandledning i bokform från Socialstyrelsen, 


men den behöver uppdateras för att den ska vara till hjälp i det dagliga 


praktiska arbetet. Att tillämpningar för Lex Lilla Hjärtat skrivs är bra då det 


alltid är komplicerat att tolka nya lagar utan egentlig rättspraxis.         


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-08-23 


Akt 
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§ 144 Dnr 00030/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 augusti 2022 


finns följande protokoll för kännedom: 


 


Protokollsutdrag kommunfullmäktige  2022-06-20  § 81 Budget 2023 och 


ELP 2024-2025; Beslut: 1. Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs; 


2. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona; 3. Nämnderna 


bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande allmän prisutveckling; 


4. Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål 


och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget, 


investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under 


januari 2023 och återrapportera till kommunstyrelsen; 5. Kommunstyrelsen 


bemyndigas att besluta om omfördelning av medel från kommunstyrelsen till 


förfogande samt kommunstyrelsens utvecklingsreserv; 6. Kommunstyrelsen 


bemyndigas att göra tekniska förändringar av budgetramar under 


förutsättning att berörda nämnder är överens och att förändringarna är 


kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget; 7. Kommunstyrelsen 


bemyndigas att omsätta nuvarande lån och borgensförbindelser som förfaller 


till betalning under året;  


8. Driftbudgetramen för kommunens revisorer för 2023 fastställs i enlighet 


med kommunfullmäktige presidiums förslag till 1 640 000 kronor.  


 


Eftersom det är valår ska detta beslut ses som ett inriktningsbeslut. Budget 


2023 med Plan 2024-2025 fastställs slutligen av det nyvalda kommun-


fullmäktige i november. 


 


Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-20 § 84 


Kommunfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag Beslut: 1. Prioriterade 


mål och uppdrag 2023-2030 antas.          
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-08-23 


Akt 
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§ 145 Dnr 00033/2022  


Utbildningar och kurser 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till ett kostnadsfritt 


seminarium på temat Hur kan individbaserad systematisk uppföljning bidra 


till en mer jämlik och jämställd socialtjänst? Seminariet lyfter förslaget om 


jämställdhet i nya socialtjänstlagen och hur uppföljning kan användas i 


praktiken. 


 


Seminariet är den 6 september kl 13-16 via Zoom och anmälan ska göras 


senast 5 september via följande länk: 


https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/tem


ajamstalldsocialtjanstindividbaseradsystematiskuppfoljning.64538.html?utm


_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm


_campaign=SKR+Socialtj%c3%a4nst+juni+2022 


------------------------------------------------------------------------ 


Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till en kostnadsfri temadag 


på temat LVU-vården på SiS särskilda ungdomshem.  


 


Ur programmet:  


•Presentation av LVU-vården 


•Presentation av LSU - Sluten ungdomsvård 


•Behandling under LVU-tiden 


•Särskilda vårdbehov utifrån funktionsvariationer 


•Skolgång på SiS 


•Hälso- och sjukvård under LVU-tiden  


 


Temadagen är den 21 september kl 9-14.30 och sänds digitalt. Anmälan ska 


göras senast  20 september via följande länk: 


https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/tem


adagomlvuvardenpasissarskildaungdomshem.64441.html?utm_source=nyhet


sbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=S


KR+Socialtj%c3%a4nst+juni+2022 


           







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


26(26) 


Datum 


2022-08-23 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-08-23 


Akt 
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