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§ 148 Dnr 00140/2020 

Vård med stöd av SoL 
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§ 149 Dnr 00141/2020 

Vård med stöd av SoL 
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§ 150 Dnr 00106/2022 

Vård med stöd av LVU 
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Vård med stöd av LVU 
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§ 152 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 augusti 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering 

enligt 11 § LVU. 

Den 22 juli 2022 fattades två ordförandebeslut om två placeringar med stöd 

av 11 § LVU. 

Den 25 augusti 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering 

enligt 11 § LVU. 

Den 31 augusti 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering 

enligt 11 § LVU. 

Den 1 september 2022 fattades ett ordförandebeslut om att ta emot ett ärende 

från annan kommun enligt 2 a kap 10 § SoL. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2022 

Aktuella ordförandebeslut 

Beslutsexpediering 

2022-09-28 

Akt 
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§ 153 Dnr 00032/2022  

Domar för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 27 september 

2022 finns följande domar för kännedom:  

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat beslut i mål 4733-22 avseende 

prövningstillstånd för överklagande av vård med stöd av LVU. Högsta 

förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd och därmed står 

domen från Kammarrätten i Sundsvall, som dömde i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut, fast.  

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 3068-22 gällande 

försörjningsstöd. Förvaltningsrätten avskriver målet och därmed står beslutet 

från arbetsmarknads- och socialnämnden fast. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 811-22 gällande 

försörjningsstöd.  Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.    

    

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 1325-22 gällande 

överklagad vård med stöd av LVU. Förvaltningsrätten avslår yrkandet och 

dömer i enlighet med beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 1326-22 gällande 

överklagad vård med stöd av LVU. Förvaltningsrätten avslår yrkandet och 

dömer i enlighet med beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2022 

Aktuella domar 

 

Beslutsexpediering 

2022-09-28 

Akt 
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§ 154 Dnr 00027/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 27 september 

2022 informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt 

och på gång framåt inom förvaltningen. 

 

- Tillsyn från IVO på stödboendet - beslut att IVO inte har hittat något att 

anmärka på och avslutar ärendet 

- Personal- och rekryteringsfrågor   

- Rekrytering och personalförsörjning är något som kommer att vara fokus 

länge för förvaltningen 

- 9 personer har kommit till Ukrainaboendet av 66 aviserade från 

Migrationsverket. Detta är lyft till Länsstyrelsen och Migrationsverket.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-09-28 

Akt 
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§ 155 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

På nämndsammanträdet den 27 september kommer helårsprognos per 

augusti att presenteras (se ärende Budgetuppföljning 2022). Helårsprognosen 

ersätter månadsuppföljningen på detta nämndsammanträde. 

 

Under arbetsmarknads- och socialnämnden den 25 oktober får nämnden en 

månadsuppföljning för både augusti och september.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-09-28 

Akt 
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§ 156 Dnr 00041/2022  

Sjukskrivningstal 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fått sjukskrivningstal för 

kvartal 2 2022. Siffrorna är presenterade på förvaltningsnivå samt lång- och 

korttidssjukskrivningar för män respektive kvinnor. 

 

På Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 27 september 

2022 får nämnden en presentation av siffrorna för kvartal 2 2022. 

Sjukskrivningstal för kvartal 2 2022 blir 4,2 och motsvarande siffra för 2021 

var 7. 

 

Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 

27 september 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2022 

Sjukfrånvarostatistik Q 2 daterat den 24 augusti 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-09-28 

Akt 
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§ 157 Dnr 00003/2022  

Budgetuppföljning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Godkänner helårsprognosen 2022 för drift samt investeringar per augusti 

och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt i redovisningen per sista augusti har en prognos gjorts för 

helårsresultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden. Prognosen är att det 

sammanställda resultatet för förvaltningen blir + 2 576 tkr jämfört med 

budget. 

 

Förvaltningen och controllers har sökt fastställa vilken ekonomisk ”höjd” vi 

ligger på i under 2022 – via analys av nyckeltal och trender fram till och med 

augusti. Tillsammans med det bokförda resultatet av januari -augusti 

månaders utgifter och intäkter så ligger detta till grund för härförvarande 

bedömning. Bedömningar på framtida kostnadsutveckling på olika konton 

vägs också in i prognosen. 

 

Varje enhetschef inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) har i 

samverkan med controllers och förvaltningsledning gjort bedömningar av sin 

egen kostnadsutveckling under året. Förvaltningschef och controllers har 

vidare gjort övergripande bedömningar kring faktorer som inflöde av nya 

ärenden, vakanser, behov av externa konsulter etc. 

 

Huvuddragen i utvecklingen är som följer: 

Flertalet av arbetsmarknads- och socialförvaltningens konton visar på 

jämvikt eller vissa plus, jämfört med budget, under perioden jan-augusti.  

 

Några poster visar på underskott, nämligen Integration, placeringar 

barn/unga samt verksamhetsstöd. Kostnadsnivå på försörjningsstöd, bedöms 

över året vara i nivå med budget. Placeringar vuxen visar överskott. IFO 

övrigt ger ett plusresultat. Arbetsmarknadsenheten (AME) visar plus.  

 

Den sammanlagda bedömningen är att ASF visar ett plusresultat om 2 576 

tkr enligt prognos per augusti.             
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2022 

Prognos delårsbokslut drift daterad den 16 september 2022 

Prognos delårsprognos investeringar daterad den 16 september 2022 

Verksamhetsberättelse daterad den 16 september 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-09-28 

Akt 
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§ 158 Dnr 00020/2022  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen om ej verkställda beslut redovisas enligt 4 kap 1 § och 

rapport enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 

andra kvartalet 2022 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens 

revisor för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens socialnämnd, eller motsvarande, är skyldig att rapportera till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt SoL inte 

har verkställts tre månader efter beslut. 

 

Varje kvartal ska nämnden skicka in en individrapport för varje gynnande 

beslut som inte verkställts inom tre månader. 

 

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är 

verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 

Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts. 

 

Denna rapportering till IVO avser andra kvartalet, 1/4-30/6, 2022. 

 

Av kvartalsrapporten framgår att det finns 5 gynnande beslut som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum för IFO, Individ- och 

familjeomsorg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-09-28 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 159 Dnr 00122/2022  

Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt 
region Gävleborg 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Anta Välfärdsstrategin som underlag för den samverkan Ljusdals kommun 

genomför inom ramen för Nätverk Välfärd. 

 

2. Välfärdsstrategin ersätter därmed tidigare överenskommelser rörande 

länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd (de s.k. gemensamma 

utgångspunkterna). 

 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

År 2020 gav Nätverk Välfärd sin tjänstemannaorganisation Länsledning 

Välfärd i uppdrag att arbeta fram en välfärdsstrategi som ska ersätta de så 

kallade Gemensamma utgångspunkterna - som är de övergripande 

överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 

kommuner inom välfärdsområdet. I slutet av juni 2022 inkom det 

gemensamt framtagna tjänstemannaförslaget till välfärdsstrategi för 

behandling i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg Nätverk. 

 

Välfärdsstrategin är avsedd att stödja samverkan på länsnivå. Den är inte 

avsedd att ersätta lokala styrdokument. 

 

Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete 

inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska vara ett 

stöd för gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom 

välfärdsområdet. Den ska också stödja Nätverk Välfärd i riktning mot att 

fastställa gemensamma mål inom prioriterade områden. 

 

Baserat på Välfärdsstrategin kommer Länsledning Välfärd ta fram årliga 

handlingsplaner för konkreta åtgärder i samverkansarbetet. 

 

Nätverk Välfärd önskar att samtliga länets kommuner samt Region 

Gävleborg ska besluta om detta. I Ljusdal har kommunstyrelsens beredning 

valt att skicka välfärdsstrategin på remiss till samtliga berörda nämnder och 

vill ha ett remissyttrande på plats under september.  
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Ambitionen är att fullmäktige i oktober kan ta beslut i frågan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 augusti 2022 

Protokollsutdrag ASN 2022-08-23 § 138 

Remissmissiv daterat den 29 juni 2022 

Tjänsteskrivelse med beslutsförslag till regionen daterad den 1 juni 2022 

Välfärdsstrategin daterad den 3 mars 2022 

Presentation av Välfärdsstrategin, avhandlad på Nätverks Välfärds möte 

220512 

Förslag till beslutsprocess som antogs av Nätverk Välfärd 220512 

 

Beslutsexpediering 

2022-09-28 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 160 Dnr 00036/2022  

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

PATRIARK är en vägledning som används för bedömning och hantering av 

risker för hedersrelaterat våld som Socialstyrelsen står bakom.  

 

Det finns flera metoder, men PATRIARK är det som de allra flesta 

kommuner använder sig av. 

Under nämndsammanträdet den 27 september 2022 får arbetsmarknads- och 

socialnämnden en beskrivning av vad PATRIARK innebär.    

 

Emel Wennergren, samordnare för våld i nära relationer berättar om 

PATRIARK och vad det innebär.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-09-28 

Akt 
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§ 161 Dnr 00016/2022  

Ärendegranskning delegeringsbeslut enligt 
socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen, 
ekonomiskt bistånd 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Beskrivningen nedan består av två avidentifierade ärenden vid 

försörjningsstöd med syftet att åskådliggöra handläggningsprocessen. 

Urvalet är slumpmässigt. Samtliga uppgifter är hämtade från ärendets 

beslutsträd, journaler och utredningsprocesser i TRESERVA. 

  

Ärende 1 (nr 17338) avser en man född 1970. Ärendet öppnades i december 

2019 och är ett pågående ärende. 

 

Ärende 2 (nr 19320) avser en man född 1971. Ärendet öppnades i januari 

2021 och är ett pågående ärende.    

          

Granskningen har gjorts utifrån mallen för ärendegranskning, 

försörjningsstöd. Granskningen visar att handläggningen i de aktuella 

ärenden skett enligt de punkter som beskrivs i granskningsmallen.  

 

Att notera är att ärenden för försörjningsstöd bedöms månadsvis. Ärendet 

utreds mer ingående i samband med den första ansökan som görs 

(grundutredning) och en ny utredning/avstämning i mindre omfattning görs 

varje månad i samband med inkommen biståndsansökan. I 

månadsavstämningen dokumenteras i regel endast aktuella händelser och 

omständigheter av vikt för individens rätt till bistånd för nästkommande 

månad. Därför är det möjligt att samtliga granskningspunkter inte berörs i 

varje enskild månadsavstämning. 

 

Generellt finns flera utvecklingsområden bland annat förekommer variation i 

vad som dokumenteras och vilka mallar som används. En av anledningarna 

till detta är att det saknas mallar i Treserva som tydligt motsvarar behovet av 

dokumentation i försörjningsstödsärenden. Utifrån bristerna som finns i 

verksamhetssystemet idag är det än viktigare att dokumentera löpande i 

ärendet så att det med enkelhet går att följa.  
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Granskningen tyder även på detta då fokus i dokumentationen läggs på 

journal och möjlighet att följa ärendet vilket i vissa fall kan leda till att rätt 

dokument inte alltid finns upprättade och uppdaterade.  

 

Ett annat utvecklingsområde är att stärka barnperspektivet i utredningen 

utifrån barnkonventionens krav, detta arbete är påbörjat och har kommit 

långt. Nästa steg i detta är att också dokumentera barnperspektivet på ett 

korrekt sätt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2022 

Granskningsmallar 

 

Beslutsexpediering 

2022-09-28 

Akt 
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§ 162 Dnr 00117/2022  

Kulturplan Ljusdal - remiss 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig positiv till det 

huvudsakliga innehållet i förslaget till Kulturplan. 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår Samhällsservicenämnden 

att besluta 

1. En punkt läggs till efter huvudområdet Kulturarv och kulturmiljöer enligt 

följande lydelse: 

”Ljusdals kommun ska samverka med föreningsliv för att mötesplatser finns 

tillgängliga för alla” 

 

2. Efter detta tillägg kan kulturplanen antas.   

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. 

 

På arbetsmarknads- och socialnämnden den 23 augusti fattade nämnden ett 

beslut om att tillskriva samhällsservicenämnden att de ville ha utsträckt 

remisstid till december 2022.  

 

Samhällsservicenämnden svarade att beslut kommer att fattas på deras 

nämndsammanträde i oktober så om inte remissen är besvarad innan dess 

hanteras det som om man inte har svarat. 

 

Ärendeberedningen den 6 september beslöt då att lägga fram ett remissvar på 

arbetsmarknads- och socialnämnden den 27 september.   

 

Svar remiss Kulturplan 

 

Kulturplanen är indelad i fyra huvudområden: 

- Barn och unga 
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- Gestaltad livsmiljö och konst i offentlig miljö 

- Det professionella kulturlivet 

- Kulturarv och kulturmiljöer 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden ser positivt på att en Kulturplan antas. 

De människor vi möter i utövandet av förvaltningens uppdrag är saknar ofta 

positiva nätverk och aktiviteter. Kultur kan där göra skillnad. För utsatta 

grupper kan deltagande i kulturella aktiviteter vara gemensamhetsskapande.  

 

Barn och unga, personer med funktionsvariation, utlandsfödda med flera kan 

via kulturutövande eller kulturdeltagande finna nya nätverk och gemenskap 

som då bidrar till bättre livskvalitet och integration.  

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden ser därför positivt på att kulturens 

betydelse understryks via en kulturplan. 

 

Gällande de fyra huvudområden som valts så bedöms dessa vara väl valda. 

Det är naturligt att en Kulturplan för en kommun behöver avgränsa vad som 

är och vad som inte är kommunens uppdrag. Kulturplanen är välskriven och 

ger en färdriktning utan att vara onödigt detaljerad.  

 

Från arbetsmarknads- och socialnämnden sida är vi överens med det som 

står. Men, i syfte att främja barns rätt att till fullo delta i det kulturella och 

konstnärliga livet, kan det finnas värde i att i kulturplanen ytterligare 

understryker behovet av mötesplatser mellan människor.  

 

Vårt förslag är därför att en punkt läggs till i slutet huvudområdet Kulturarv 

och kulturmiljöer enligt följande: 

- Ljusdals kommun ska samverka med föreningsliv för att mötesplatser finns 

tillgängliga för alla  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti 2022 

Kulturplan  

Remisstext 

Protokollsutdrag SSN 2022-06-14 § 114 

 

Beslutsexpediering 

2022-09-27 

Samhällsservicenämnden 

Akt 
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§ 163 Dnr 00019/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Varje nämndsammanträde redovisas listor över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i föregående månad 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). 

 

Till denna nämnd har olika omständigheter gjort att listor för augusti inte har 

kunnat tas fram, så på nämndsammanträdet i oktober kommer både augusti 

och september 2022 att redovisas. 

             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-09-28 

Akt 
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§ 164 Dnr 00031/2022  

Ärenden för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 27 september 

2022 finns följande ärenden för kännedom: 

 

SKR:s styrelse beslutade 2018 att rekommendera kommunerna att 

gemensamt, till SKR, finansiera viktiga förutsättningar för att utveckla ett 

mer samlat system för kunskapsstyrning (18/00295). SKR:s styrelse har vid 

sammanträde den 10 juni 2022, beslutat att förlänga rekommendationen till 

och med 2024. Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners 

finansiering för 2024 blir densamma som tidigare år.  

 

Ljusdals kommun deltar i kunskapsstyrningsmodellen via beslut av 

kommunstyrelsen 2018. Kommunstyrelsen kommer att fatta ett förnyat 

beslut och ärendet bereds på kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 

september. Tjänstemannaförslaget som ligger till grund för KSAU är att 

Ljusdals kommun ska fortsätta delta i den nationella kunskapsstyrningen. 

 

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

 

Socialdepartementet föreslår i ett utkast till lagrådsremiss stärkta rättigheter 

för barn och vuxna i skyddat boende. Förslaget ska bland annat ge barn i 

skyddat boende bättre stöd, inklusive tillgång till hälso- och sjukvård och 

skola. En ny lag föreslås ge socialtjänsten möjlighet att bland annat skydda 

barn från en våldsam förälder genom att begränsa umgängesrätt och 

hemlighålla barnets vistelseort.  

 

Socialdepartementet föreslår att skyddat boende blir en boendeinsats enligt 

socialtjänstlagen till den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld 

eller andra övergrepp. Verksamheter som driver skyddat boende blir 

tillståndspliktiga, vilket skapar nya förutsättningar för att styra inriktning och 

kompetens vid skyddade boenden. Förslaget innebär att barns egna behov av 

stöd, hjälp och vård tillgodoses.  
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Med stöd av en ny lag ska barn kunna placeras i skyddat boende, även när 

samtycke från den ena vårdnadshavaren saknas. Barnet ska kunna skyddas 

av socialtjänsten mot umgänge med en våldsam förälder och kunna få sin 

vistelseort hemlighållen för denne. 

I Sverige vistas nästan lika många barn som vuxna i skyddat boende. Dessa 

barn har ofta blivit utsatta för våld eller upplevt våld mot sin 

vårdnadshavare, som nästan alltid är barnets mamma, med förödande 

konsekvenser för sin hälsa och utveckling. Barnen har ofta stora behov av 

vård och omsorg som alltför sällan tillgodoses och de blir vanligtvis inte 

föremål för ett eget ärende som socialtjänsten följer upp. 

 

Reformen är en del av regeringens åtgärdsprogram för att bekämpa mäns 

våld mot kvinnor, och utgår från en överenskommelse med Miljöpartiet. 

Sista dagen att svara på remissen är den 1 december 2022 och ändringarna 

kan tidigast träda i kraft i juli 2023. 

Remissen går att beställa via nämndsekreterare sin helhet, men Ljusdals 

kommun är ingen utvald remissinstans därför har den inte kommit till oss. 

Det är också svårt att fundera kring vilka effekter den nya lagen skulle kunna 

komma få då det är ett stort antal lagar som föreslås förändras. 

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

 

             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-09-28 

Akt 



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

28(28) 

Datum 

2022-09-27 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 165 Dnr 00033/2022  

Utbildningar och kurser 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg inbjuder till barnrättsdagar den 29-30 november. 

Dag 1 (29/11) är digital och dag 2 (30/11) hålls på plats i Gävle. Årets teman 

är barns rätt till information vid kris och barnfattigdom och alla barns rätt till 

en skälig levnadsstandard. 

 

Deltagandet är kostnadsfritt och anmälan görs senast den 18 november via 

Länsstyrelsens hemsida. Vill du delta behöver du anmäla dig till varje dag 

separat. 

 

Länk till anmälan för dag 1: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-

oss/kalender/kalenderhandelser---gavleborg/2022-06-30-barnrattsdagar---

barns-ratt-till-information-i-kris.html  

Länk till anmälan för dag 2: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-

oss/kalender/kalenderhandelser---gavleborg/2022-06-30-barnrattsdagar---

barnfattigdom-och-alla-barns-ratt-till-en-skalig-levnadsstandard.html      

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

15 november klockan 09:00-15:30 arrangerar myndigheten för familjerätt 

och föräldraskapsstöd, MFoF en inspirationsdag med temat tidigt stöd till 

adopterade och deras familjer.  

Dagen sänds digitalt och är kostnadsfri, men anmälan ska göras via 

file:///C:/Users/aa710801/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Co

ntent.Outlook/01B34E3V/Inbjudan%20och%20program%20tidigt%20st%C

3%B6d%20f%C3%B6r%20adopterade%20och%20adoptivf%C3%B6r%C3

%A4ldrar.pdf   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-09-28 

Akt 




