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§ 207 Dnr 00036/2021 

Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2021 

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 9 november 2021 gjordes ett ordförandebeslut om ett omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU).   

Den 9 november 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en placering enligt 11 

§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Den 12 november 2021 togs ett ordförandebeslut om att ta emot ett ärende 

från Söderhamns kommun. Ärendet är välkänt sedan tidigare av Ljusdals 

kommun och därför gjordes bedömningen att ärendet skulle tas över från 

Söderhamn. 

Den 19 november 2021 gjordes ett ordförandebeslut om ett omedelbart  

omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU).   

Den 19 november 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en placering enligt 

11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   

Den 25 november 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering 

enligt 11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   
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Den 1 december 2021 gjordes ett ordförandebeslut om ett omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU).   

 

Den 1 december 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en placering enligt 11 

§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2021 

Ordförandebeslut daterade i november-december 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-12-17 

Akt 

Protokoll ASN 14/12
(Signerat, SHA-256 61B9ABF55758C73A200E7627FFD04D07ED3E18043DA1B504416940888AC046B2)

Sida 13 av 30



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

14(29) 

Datum 

2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 208 Dnr 00033/2021  

Domar för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.    

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 14 december 

2021 finns följande domar för kännedom:  

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 573-21, 3056-21 samt 4618-

21 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och 

dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut förutom 

delar av ett återkrav. 

 

Förvaltningsrätten har meddelat beslut i mål 2858-21 gällande omedelbart 

som omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (LVU) som gjordes den 21 juni 2021 på grund av att 

kommunplacerade ensamkommande hade avvikit. Nämnden anser att detta 

omedelbara omhändertagande kan hävas då den avvikne har återfunnits i 

Norge. Förvaltningsrätten beslutar i enlighet med arbetsmarknads- och 

socialnämndens önskan.   

 

Förvaltningsrätten har meddelat beslut i mål 5044-21 gällande omedelbart 

som omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (LVU) som gjordes den 9 november 2021. Förvaltningsrätten 

beslutar att omhändertagandet ska bestå. Dom i målet sker efter nämndens 

beslut gällande detta omhändertagande som ska fattas på ett extra 

arbetsutskott den 7 december.   

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 2762-21 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat beslut i mål 3176-21 gällande 

överklagande av omedelbart som omhändertagande enligt 6 § lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som fastställdes av 

förvaltningsrätten den 8 november 2021. Kammarrätten avslår överklagandet 

och därmed består omhändertagandet.  
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Förvaltningsrätten har meddelat beslut i mål 5224-21 gällande omedelbart 

som omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (LVU) som gjordes den 19 november 2021. Förvaltningsrätten 

beslutar att omhändertagandet ska bestå. Dom i målet sker efter nämndens 

beslut gällande detta omhändertagande som ska fattas på ett extra 

arbetsutskott den 7 december.   

 

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat beslut i mål 3336-21 gällande 

överklagande av omedelbart som omhändertagande enligt 6 § lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som fastställdes av 

förvaltningsrätten den 26 november 2021. Kammarrätten avslår 

överklagandet och därmed består omhändertagandet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2021 

Domar daterade i november-december 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-12-17 

Akt 
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§ 209 Dnr 00028/2021  

Förvaltningschefen informerar 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 14 december 

2021 informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt 

och på gång framåt inom förvaltningen. 

 

Förvaltningschefen informerar om följande: 

- Arbetsmarknadsenhetens avslutade ärenden mellan 1 januari till 13 

december 2021 och var de går ut i efter AME. 

- omtag gällande ekonomifrågor och status för arbetsgruppen 

- läget på förvaltningen; mycket hög belastning hos individ- och 

familjeomsorgen 

- nya covidrestriktioner 

- månadsuppföljningen för december är inte klar - brytdatum är den 15:e 

varje månad 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-12-17 

Akt 
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§ 210 Dnr 00006/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 14 december 

2021 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 

november 2021 så långt den är klar (brytdatum är den 15:e varje månad). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-12-17 

Akt 
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§ 211 Dnr 00007/2021  

Månadsrapport till KS för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämnden den 20 oktober 2020 efterfrågades 

den ekonomiska rapport som skickas via controllers till kommunstyrelsen 

varje månad. Denna rapport har generellt en fördröjning på två månader, 

vilket innebär att bilagd rapport kan komma att bli förskjuten med två 

månader. Rapporten är nedbruten i verksamheter och liknar därav 

prognoserna som nämnden får per april och augusti.  

 

På nämndsammanträdet den 14 december 2021 presenteras rapporten för 

oktober. Rapporten presenteras enbart i pdf-format.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 

Månadsuppföljning oktober 

 

Beslutsexpediering 

2021-12-17 

Akt 
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§ 212 Dnr 00042/2021  

Sjukskrivningstal 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fått fram sjukskrivningstal 

uppdelat på vissa verksamheter. Det är fortfarande inte uppdelade på 

enhetsnivå, men tillräckligt uppdelade för att de ska kunna jämföras och 

analyseras i stora drag. 

 

På Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 14 december 

2021 får nämnden en presentation av siffrorna för kvartal 3 2021.  

 

Sjukskrivningstal för kvartal 3 2021 blir 7,0 och motsvarande siffra för 2020 

var 6,6. 

 

Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 

14 december 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 

Diagram sjuktal Q 2 och Q3 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-12-17 

Akt 
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§ 213 Dnr 00044/2021  

Redovisning aktualiseringar barn och 
ungdomsärenden individ- och familjeomsorgen 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

I Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan ingår att följa 

antalet och utvecklingen av aktualiseringar inom individ och 

familjeomsorgen för att säkerställa en väl anpassad verksamhet.  

 

Ett ärende hos nämnden kan aktualiseras på i princip tre olika sätt genom 

ansökan eller begäran, genom anmälan eller på annat sätt.  

 

En ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen innebär en skyldighet för 

nämnden att inleda en utredning. Den enskilde/vårdnadshavare kan göra en 

ansökan. Även barn kan ansöka om stöd och hjälp hos nämnden. Ett barn 

som fyllt 15 år har rätt och föra talan i mål och ärenden enligt 

Socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-12-17 

Akt 
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§ 214 Dnr 00016/2021  

Ärendegranskning delegeringsbeslut enligt 
socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen, barn- 
och ungdomsärenden 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

I granskningen som genomförts i ett barnärende (ärende 1) kan enhetschef 

Sofia Larsson (granskare) se att ärendet i alla viktiga delar innehåller 

tillräcklig och relevant information. Det framkommer i dokumentation att 

ansvariga socialsekreterare har jobbat för att få familjens eget nätverk 

involverade i stödet för familjen, vilket stämmer väl överens med arbetssättet 

Signs of safety. Det har framkommit delar som skulle kunna förtydligas i 

beslutsunderlaget, så som namn och befattning på dem som lämnat uppgifter. 

Dessa uppgifter finns dock i journal. Det granskade ärendet avslutades med 

fortsatt insats (som fanns sedan tidigare), därav fanns ingen tidsbegränsning i 

beslutet. Vi ska titta vidare på hur vi kan tydliggöra beslutet i dessa fall. 

 

I granskningen som genomförts i ett ungdomsärende (ärende 2) kan 

specialistsocionom Soraya Aloush (granskare) se att ärendet i alla viktiga 

delar innehåller tillräcklig och relevant information. Det framkommer i 

dokumentation att ansvariga socialsekreterare har jobbat för att få familjens 

eget nätverk involverade i stödet för familjen, vilket stämmer väl överens 

med arbetssättet Signs of safety. Det har framkommit delar som skulle kunna 

förtydligas i beslutsunderlaget, så som exempelvis samtycke. Dessa 

uppgifter finns dock i journal.  Utredningstiden har överskridits, men det är 

något som vi undersöker löpande.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 

Granskningsmall ärende 1 & 2 

 

Beslutsexpediering 

2021-12-17 

Akt 
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§ 215 Dnr 00040/2021  

Internkontrollplan 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Godkänner föreslagen internkontrollplan för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en god 

internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att anta 

en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom nämndens verksamheter. 

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ska den som bedriver 

socialtjänst också se till att egenkontroll görs med den frekvens och i den 

omfattning som krävs för säkra verksamhetens kvalitet. Resultatet av 

egenkontrollerna ska användas i den fortsatta planeringen av verksamheten. 

 

Förvaltningens egen internkontroll är långt mer omfattande, och att det 

dokument som läggs fram på sammanträdet den 14 december innehåller 

enbart de delar som ska rapporteras till nämnden för deras kontroll. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2021 

Internkontrollplan 2022 

 

Beslutsexpediering 

2021-12-17 

Akt 
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§ 216 Dnr 00187/2021  

Arbetsmarknadsenheten - förändrad prisbild 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Fastställa arbetsmarknadsenhetens nya prislista. 

 

2. Prislistan ska gälla från och med 1 januari 2022.  

 

3. Arbetsmarknadsenheten uppdras att revidera prisbilden varje år från och 

med 2022. 

 

4. Arbetsmarknadsenheten återkommer under 2022 för ett förslag till beslut 

om taxor gällande fordon och arbetskostnad.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknadsenheten har under lång tid inte reviderat sin prisbild relaterat 

till det arbete de utför. 

 

De nya bränslepriserna gör att marginalen för det utförda arbetet minskar 

och då de inte följer utvecklingen blir priserna för låga samt att 

budgetutrymmet minskar. På grund av detta vill arbetsmarknadsenheten höja 

priserna i enlighet med den bilagda prislistan som de anser behöver gälla 

från och med den 1 januari 2022.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 december 2021 

Prislista daterad den 10 december 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-12-17 

Akt 
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§ 217 Dnr 00002/2019  

Delegeringsordning för arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamheter 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Antar delegeringsordning version 2021-12-14. 

 

2. Uppdrar till förvaltningen att implementera den nya versionen av 

delegeringsordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 maj 2021 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.  

 

Det finns en stor förändring och det gäller enhetschefs delegation avseende 

placeringar fram till dess att beslut behöver fattas av arbetsutskottet för IFO-

frågor. Det har visat sig att nuvarande gräns på tre månader har varit svårt att 

leva upp till, vilket har lett till oproportionerligt många ordförandebeslut för 

att pågående placering inte ska förfalla.  

 

Efter omfattande diskussion med berörda enhetschefer samt kontroll av 

gällande lagstadgade paragrafer och rättspraxis finns det inga lagliga hinder 

för denna förändring. Detta infördes för vuxenenheten vid tidigare revidering 

på prov, men ej för barn- och ungdomsärenden vid placering hos ett 

familjehem. 

 

För att det inte ska skilja mellan samma vårdform behöver även tidsgränsen 

revideras för barn och ungdomsenheterna. Dessutom behöver tidsgränsen nu 

fastställas för vuxenenheten. 

 

Samtliga föreslagna förändringar är framarbetade i samarbete mellan 

förvaltningen och nämndsekreterare. 

 

Bilaga: ändringar i delegationsordningen med utgångspunkt i 

delegationsordningen version 2021-05-25 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 

Förändringar i delegationsordningen daterad den 7 december 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-12-17 

Förvaltningen för verkställande 

Akt 
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§ 218 Dnr 00020/2021  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade den 6 december 2021, över delegeringsbeslut 

inom individ- och familjeomsorgen i november 2021 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 november 2021 har ett beslut fattats gällande delvis avslag om 

utlämnande av handling. I beslutet har förvaltningen avslagit begäran enligt 

26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) 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.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 

Tabell delegeringsbeslut översikt daterad den 6 december 2021 

Tabell delegeringsbeslut detalj daterad den 6 december 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-12-17 

Akt 
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§ 219 Dnr 00032/2021  

Ärenden för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.          

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborgs regionstyrelse initierade 2019 en jämlikhetsutredning för 

att fördjupa kunskapen om ojämlikheten i Gävleborg. Utredningen har pågått 

under 2019-2021 och dess resultat har sammanställts i rapporten Jämlikt 

Gävleborg. En ökad jämlikhet kan vi bara skapa tillsammans. 

 

I utredningsarbetet har region Gävleborg fått viktiga inspel från 50 

verksamhetsnära dialoger med representanter från olika samhällsaktörer; 

Region Gävleborg, kommuner, myndigheter, akademin, civilsamhället och 

förbund. 

 

Dessa inspel tillsammans med tidigare utredningar, forskning och statistik 

utgör grunden för utredningen. Med en gemensam bild av hur ojämlikheten 

ser ut i Gävleborg kan vi alla ta ansvar utifrån våra olika uppdrag. 

 

Rapporten jämlikt Gävleborg finns att hämta på 

https://www.regiongavleborg.se/jamlikhetsutredningen - den går också att få 

via nämndsekreterare. 

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

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat med stöd av 13 kap. 1§  

socialtjänstlagen (2001:453) SoL, att inleda tillsyn avseende omplaceringar 

och hemflytt av placerade barn under 18 år. Beslutet har föranletts av ett 

regeringsuppdrag om förstärkt tillsyn i ärenden som rör barn och unga.  

Första delen i denna tillsyn är en webenkät som ska skickas in senast 21 

december och förvaltningen håller just nu på att plocka fram underlag till att 

svara på den. 

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

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – SBU – har 

publicerat en rapport gällande psykist ohälsa för barn.  

 

I utvärderingen har de avgränsat psykisk ohälsa till dels utagerande 

beteenden som till exempel aggressivitet och störande uppförande, dels 

depressivitet och ångest. Programmen i utvärdering utvärdering förmedlas 
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brett, till exempel till hela skolor, till barn som på gruppnivå har en förhöjd 

risk för psykisk ohälsa eller till individer som vid screening visar tidiga 

tecken på psykisk ohälsa. För att programmen skulle ses som förebyggande 

krävde vi att effekterna följdes upp efter minst sex månader, i enlighet med 

internationella riktlinjer. 

 

Utvärderingen visar att fyra föräldraskapsprogram, De otroliga åren, Parent 

Child Interaction Therapy, Triple P och Family Check Up kan förebygga 

utagerande beteenden i åtminstone sex månader.  Även programmet PATHS 

som riktar sig till barn i förskolan eller lågstadiet kan förebygga utagerande 

beteenden. Programmen Coping with Stress och Penn Resilience Program 

som förmedlas via skolan kan förebygga depression hos barn som har 

depressiva symtom. FRIENDS, som ges till alla barn på en skola, kan 

förebygga ångest. 

 

Rapporten finns att få i sin helhet från nämndsekreterare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-12-17 

Akt 
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§ 220 Dnr 00031/2021  

Protokoll för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 14 december 

2021 finns följande protokoll för kännedom: 

 

Protokollsutdrag från KF 2021-11-22  § 156 Avsägelse från Mona Änges 

(KD) gällande uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- och 

socialnämnden; Beslut: 1. Mona Änges (KD) entledigas från sitt uppdrag. 2. 

Guy Plantin (KD) väljs till ny ersättare. 3. Valet gäller för återstoden av 

mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-12-17 

Akt 
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Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen den 14 december 2021 klockan 08:30-12:30 


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) 


Margareta Bergkvist (MP) 


Suzanne Blomqvist (L) 


Marie Mill (LB) 


Kurt Ljung (SD) 


 
Övriga deltagande Ann Eriksson (S), ej tjänstgörande ersättare, § 209-221 


Kenneth Forssell, förvaltningschef, § 201-221 


Marie Larsson, enhetschef IFO, § 201-203, 205 samt 214 


Anna-Sara Karinsdotter, § 204 


Erik Fundin, biträdande förvaltningschef, § 213 


Peter Knapp, enhetschef AME, § 216 
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ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Arbetsmarknads- och socialnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-12-14 


Datum för anslags uppsättande 2021-12-17 


Datum för anslags nedtagande 2021-01-07 
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 Åsa Älander  
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§ 201 Dnr 00086/2020  


Vård med stöd av LVU  


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. gränsar Paulin J (120822) umgänge med sina föräldrar och 


vårdnadshavare N-C I (skyddade uppgifter) med stöd av 14 § 2 st, 1 § lagen 


med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) enligt följande: 


Bedömningen är att ett beslut om total umgängesbegränsning är nödvändigt 


under pågående vård med stöd av LVU, då socialnämndens bedömning av 


vilket umgänge som är till barnets bästa inte överensstämmer med 


vårdnadshavarens önskemål om umgänge. Inget umgänge kan ske enligt 


vårdnadshavarens önskemål vilket innebär att inget fysiskt umgänge eller 


telefonumgänge kommer att ordnas i dagsläget, vårdnadshavaren kan skicka 


brev eller kort till barnen.  


 


2. Paragrafen justeras omedelbart 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Paulin J (120822), barnet 


N-C I (skyddade uppgifter), vårdnadshavare           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2021 


Kostnad placering 11 november 2021 


Utredning umgängesbegränsning daterad den 1 december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-14 


Handläggare 


Akt 
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§ 202 Dnr 00087/2020  


Vård med stöd av LVU  


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Begränsar Penny J (120822) umgänge med vårdnadshavare N-C I 


(skyddade uppgifter) med stöd av 14 § 2 st, 1 § lagen med särskilda 


bestämmelser om vård av unga (LVU) enligt följande: Bedömningen är att 


ett beslut om total umgängesbegränsning är nödvändigt under pågående vård 


med stöd av LVU, då socialnämndens bedömning av vilket umgänge som är 


till barnets bästa inte överensstämmer med vårdnadshavarens önskemål om 


umgänge. Inget umgänge kan ske enligt vårdnadshavarens önskemål vilket 


innebär att inget fysiskt umgänge eller telefonumgänge kommer att ordnas i 


dagsläget, vårdnadshavaren kan skicka brev och kort till barnen. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Penny J (120822), barnet 


N-C I (skyddade uppgifter), vårdnadshavare           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2021 


Kostnad placering 11 november 2021 


Utredning umgängesbegränsning daterad den 1 december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-14 


Handläggare 


Akt 
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§ 203 Dnr 00166/2021  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Begränsar Queen Prizah Carina Mukeshimana 160804-7567 umgänge 


med sin mamma och vårdnadshavare Jeaninne Mukeshimana 961217-


9565 med stöd av 14 § 2 st, 1 § lagen med särskilda bestämmelser om 


vård av unga (LVU) enligt följande:  


 


Inledningsvis kan inget umgänge ske, vilket innebär en total 


umgängesbegränsning.  


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


160804-7567 Queen Prizah Carina Mukeshimana 


961217-9565 Jeaninne Mukeshimana (mamma och vårdnadshavare)  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2021 


Ordförandebeslut tillfällig umgängesbegränsning daterat den 25 november 


2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 
Förvaltningsrätten 


Ombud 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 204 Dnr 00178/2021  


Nedläggning av faderskap 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Då det har visat sig omöjligt att fastställa faderskapet föreslås 


Arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdals kommun att fatta beslut om 


att lägga ner faderskapsutredningen beträffande Raine Rubio Antiojo, 


090224-3856, enligt föräldrabalken 2 kap. 7 § punkt 1 och 2. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Barn: Raine Rubio Antiojo, (090224-3856), Kyrkbyn Hamravägen 4, 827 70 


Los 


Moder: Mary Grace Rubio Antiojo, (880621-2067), Kyrkbyn Hamravägen 4, 


827 70 Los 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2021 


Utredning daterad den 25 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 205 Dnr 00185/2021  


Assistans med insatser begäran från annan kommun 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ljusdals kommun avslår Älvkarleby kommuns begäran om hjälp med 


föräldrastödjande insats. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


2 placerade barn samt deras pappa  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2021 


Förfrågan från Älvkarleby kommun daterad den 1 december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-14 


Älvkarleby kommun 


Akt 
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§ 206 Dnr 00024/2021  


Sociala samfonder 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Bevilja Linnéa Hansen 12 000 kronor ur Kihlströmska barnfonden. 


 


2. Bevilja Margareta Fredriksson 3 000 kronor för inköp av en jacka ur 


Järvsö sociala samfond.  


 


3. Bevilja Ulrika Norées ansökan om bidrag till hjälp vid inköp av en 


assistenthund ur Järvsö sociala samfond. Summan som beviljas blir 40 061 


kronor. 


 


4. Ansöka hos Länsstyrelsen i Dalarna om att få avsluta Järvsö social 


samfond efter att beslutad utbetalning utförts.  


Sammanfattning av ärendet 


I dagsläget är Ljusdals sociala samfond avslutad och det finns 181 836 


kronor i Kilströmska barnfonden, 25 563 kronor i Färila sociala samfond, 43 


061 kronor i Järvsö sociala samfond samt 11 636 kronor i Los sociala 


samfond att fördela. Dessa siffror utgår från 2020 års kontoutdrag och 


avräkning har gjorts utifrån de belopp som fördelats tidigare, senast på 


arbetsutskottssammanträdet den 30 november 2021.  


 


Ansökningar till de sociala samfonderna är delegerat till arbetsmarknads- 


och socialnämndens arbetsutskott IFO att besluta om, men då årets sista 


arbetsutskott har varit tas ärenden inkomna mellan det och årets sista 


nämndsammanträde upp på nämnden den 14 december. 


 


Det har inkommit en ansökan om hjälp till utestående hyra på en tidigare 


lägenhet. I detta specifika fall kan de sökande få hjälp ur Kihlströmska 


barnfonden då barnen kan tänkas fara illa om föräldrarna inte kan betala den 


utestående hyran. Därför är förslaget att summan för hela hyresskulden ska 


beviljas. 


 


Det har även inkommit en ansökan till Järvsö sociala samfond om hjälp till 


inköp av en märkesjacka och övriga julklappspengar. Pengar till inköp av 


vanlig jacka kan absolut rymmas i det som finns i stadgarna, men här är det 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


11(29) 


Datum 


2021-12-14 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


specificerat till en Peak-jacka och märkeskläder borde inte fonderna 


finansiera. Ledamöterna beviljar 3 000 kronor för inköp av vinterjacka.    


 


Det har även inkommit en ansökan om bidrag till en assistenthund för ett 


barn som är drabbad av psykisk ohälsa och behöver hunden för att leva ett 


skäligt liv. Barn är en av grupperna som prioriteras i stadgarna för Järvsö 


sociala samfond. Detta ärende var uppe på arbetsutskottet för IFO-frågor den 


30 november 2021, men återremitterades då eftersom ledamöterna kände att 


de ville ha bättre underlag för att ett djur verkligen kunde hjälpa till.  


Den 10 december inkom ett intyg från barn- och ungdomshabiliteringen i 


Hudiksvall som biläggs handlingarna. 


 


Förslaget är att bevilja bidrag med 43 061 kronor och därmed kan Järvsö 


sociala samfond avslutas. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2021 


Ansökningar daterade i december 2021 


Stadgar Järvsö och Färila sociala samfonder samt Kilströmska barnfonden 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


De sökande 


Ekonomienheten 


Akt 
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§ 207 Dnr 00036/2021  


Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2021 


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 9 november 2021 gjordes ett ordförandebeslut om ett omedelbart 


omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 


unga (LVU).   


 


Den 9 november 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en placering enligt 11 


§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   


 


Den 12 november 2021 togs ett ordförandebeslut om att ta emot ett ärende 


från Söderhamns kommun. Ärendet är välkänt sedan tidigare av Ljusdals 


kommun och därför gjordes bedömningen att ärendet skulle tas över från 


Söderhamn. 


 


Den 19 november 2021 gjordes ett ordförandebeslut om ett omedelbart  


omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 


unga (LVU).   


 


Den 19 november 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en placering enligt 


11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   


 


Den 25 november 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering 


enligt 11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   
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Den 1 december 2021 gjordes ett ordförandebeslut om ett omedelbart 


omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 


unga (LVU).   


 


Den 1 december 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en placering enligt 11 


§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).     


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2021 


Ordförandebeslut daterade i november-december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


14(29) 


Datum 


2021-12-14 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 208 Dnr 00033/2021  


Domar för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.    


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 14 december 


2021 finns följande domar för kännedom:  


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 573-21, 3056-21 samt 4618-


21 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och 


dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut förutom 


delar av ett återkrav. 


 


Förvaltningsrätten har meddelat beslut i mål 2858-21 gällande omedelbart 


som omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård 


av unga (LVU) som gjordes den 21 juni 2021 på grund av att 


kommunplacerade ensamkommande hade avvikit. Nämnden anser att detta 


omedelbara omhändertagande kan hävas då den avvikne har återfunnits i 


Norge. Förvaltningsrätten beslutar i enlighet med arbetsmarknads- och 


socialnämndens önskan.   


 


Förvaltningsrätten har meddelat beslut i mål 5044-21 gällande omedelbart 


som omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård 


av unga (LVU) som gjordes den 9 november 2021. Förvaltningsrätten 


beslutar att omhändertagandet ska bestå. Dom i målet sker efter nämndens 


beslut gällande detta omhändertagande som ska fattas på ett extra 


arbetsutskott den 7 december.   


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 2762-21 gällande ekonomiskt 


bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Kammarrätten i Sundsvall har meddelat beslut i mål 3176-21 gällande 


överklagande av omedelbart som omhändertagande enligt 6 § lagen med 


särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som fastställdes av 


förvaltningsrätten den 8 november 2021. Kammarrätten avslår överklagandet 


och därmed består omhändertagandet.  
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Förvaltningsrätten har meddelat beslut i mål 5224-21 gällande omedelbart 


som omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård 


av unga (LVU) som gjordes den 19 november 2021. Förvaltningsrätten 


beslutar att omhändertagandet ska bestå. Dom i målet sker efter nämndens 


beslut gällande detta omhändertagande som ska fattas på ett extra 


arbetsutskott den 7 december.   


 


Kammarrätten i Sundsvall har meddelat beslut i mål 3336-21 gällande 


överklagande av omedelbart som omhändertagande enligt 6 § lagen med 


särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som fastställdes av 


förvaltningsrätten den 26 november 2021. Kammarrätten avslår 


överklagandet och därmed består omhändertagandet.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2021 


Domar daterade i november-december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Akt 
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§ 209 Dnr 00028/2021  


Förvaltningschefen informerar 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 14 december 


2021 informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt 


och på gång framåt inom förvaltningen. 


 


Förvaltningschefen informerar om följande: 


- Arbetsmarknadsenhetens avslutade ärenden mellan 1 januari till 13 


december 2021 och var de går ut i efter AME. 


- omtag gällande ekonomifrågor och status för arbetsgruppen 


- läget på förvaltningen; mycket hög belastning hos individ- och 


familjeomsorgen 


- nya covidrestriktioner 


- månadsuppföljningen för december är inte klar - brytdatum är den 15:e 


varje månad 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Akt 
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§ 210 Dnr 00006/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 14 december 


2021 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 


november 2021 så långt den är klar (brytdatum är den 15:e varje månad). 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Akt 
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§ 211 Dnr 00007/2021  


Månadsrapport till KS för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämnden den 20 oktober 2020 efterfrågades 


den ekonomiska rapport som skickas via controllers till kommunstyrelsen 


varje månad. Denna rapport har generellt en fördröjning på två månader, 


vilket innebär att bilagd rapport kan komma att bli förskjuten med två 


månader. Rapporten är nedbruten i verksamheter och liknar därav 


prognoserna som nämnden får per april och augusti.  


 


På nämndsammanträdet den 14 december 2021 presenteras rapporten för 


oktober. Rapporten presenteras enbart i pdf-format.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 


Månadsuppföljning oktober 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Akt 
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§ 212 Dnr 00042/2021  


Sjukskrivningstal 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fått fram sjukskrivningstal 


uppdelat på vissa verksamheter. Det är fortfarande inte uppdelade på 


enhetsnivå, men tillräckligt uppdelade för att de ska kunna jämföras och 


analyseras i stora drag. 


 


På Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 14 december 


2021 får nämnden en presentation av siffrorna för kvartal 3 2021.  


 


Sjukskrivningstal för kvartal 3 2021 blir 7,0 och motsvarande siffra för 2020 


var 6,6. 


 


Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 


14 december 2021. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 


Diagram sjuktal Q 2 och Q3 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Akt 
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§ 213 Dnr 00044/2021  


Redovisning aktualiseringar barn och 
ungdomsärenden individ- och familjeomsorgen 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


I Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan ingår att följa 


antalet och utvecklingen av aktualiseringar inom individ och 


familjeomsorgen för att säkerställa en väl anpassad verksamhet.  


 


Ett ärende hos nämnden kan aktualiseras på i princip tre olika sätt genom 


ansökan eller begäran, genom anmälan eller på annat sätt.  


 


En ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen innebär en skyldighet för 


nämnden att inleda en utredning. Den enskilde/vårdnadshavare kan göra en 


ansökan. Även barn kan ansöka om stöd och hjälp hos nämnden. Ett barn 


som fyllt 15 år har rätt och föra talan i mål och ärenden enligt 


Socialtjänstlagen. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Akt 
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§ 214 Dnr 00016/2021  


Ärendegranskning delegeringsbeslut enligt 
socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen, barn- 
och ungdomsärenden 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


I granskningen som genomförts i ett barnärende (ärende 1) kan enhetschef 


Sofia Larsson (granskare) se att ärendet i alla viktiga delar innehåller 


tillräcklig och relevant information. Det framkommer i dokumentation att 


ansvariga socialsekreterare har jobbat för att få familjens eget nätverk 


involverade i stödet för familjen, vilket stämmer väl överens med arbetssättet 


Signs of safety. Det har framkommit delar som skulle kunna förtydligas i 


beslutsunderlaget, så som namn och befattning på dem som lämnat uppgifter. 


Dessa uppgifter finns dock i journal. Det granskade ärendet avslutades med 


fortsatt insats (som fanns sedan tidigare), därav fanns ingen tidsbegränsning i 


beslutet. Vi ska titta vidare på hur vi kan tydliggöra beslutet i dessa fall. 


 


I granskningen som genomförts i ett ungdomsärende (ärende 2) kan 


specialistsocionom Soraya Aloush (granskare) se att ärendet i alla viktiga 


delar innehåller tillräcklig och relevant information. Det framkommer i 


dokumentation att ansvariga socialsekreterare har jobbat för att få familjens 


eget nätverk involverade i stödet för familjen, vilket stämmer väl överens 


med arbetssättet Signs of safety. Det har framkommit delar som skulle kunna 


förtydligas i beslutsunderlaget, så som exempelvis samtycke. Dessa 


uppgifter finns dock i journal.  Utredningstiden har överskridits, men det är 


något som vi undersöker löpande.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 


Granskningsmall ärende 1 & 2 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Akt 
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§ 215 Dnr 00040/2021  


Internkontrollplan 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Godkänner föreslagen internkontrollplan för 2022. 


Sammanfattning av ärendet 


Nämnden har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en god 


internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att anta 


en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp det interna 


kontrollsystemet inom nämndens verksamheter. 


 


Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 


systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ska den som bedriver 


socialtjänst också se till att egenkontroll görs med den frekvens och i den 


omfattning som krävs för säkra verksamhetens kvalitet. Resultatet av 


egenkontrollerna ska användas i den fortsatta planeringen av verksamheten. 


 


Förvaltningens egen internkontroll är långt mer omfattande, och att det 


dokument som läggs fram på sammanträdet den 14 december innehåller 


enbart de delar som ska rapporteras till nämnden för deras kontroll. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2021 


Internkontrollplan 2022 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Akt 
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§ 216 Dnr 00187/2021  


Arbetsmarknadsenheten - förändrad prisbild 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Fastställa arbetsmarknadsenhetens nya prislista. 


 


2. Prislistan ska gälla från och med 1 januari 2022.  


 


3. Arbetsmarknadsenheten uppdras att revidera prisbilden varje år från och 


med 2022. 


 


4. Arbetsmarknadsenheten återkommer under 2022 för ett förslag till beslut 


om taxor gällande fordon och arbetskostnad.  


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknadsenheten har under lång tid inte reviderat sin prisbild relaterat 


till det arbete de utför. 


 


De nya bränslepriserna gör att marginalen för det utförda arbetet minskar 


och då de inte följer utvecklingen blir priserna för låga samt att 


budgetutrymmet minskar. På grund av detta vill arbetsmarknadsenheten höja 


priserna i enlighet med den bilagda prislistan som de anser behöver gälla 


från och med den 1 januari 2022.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 december 2021 


Prislista daterad den 10 december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Akt 
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§ 217 Dnr 00002/2019  


Delegeringsordning för arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamheter 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Antar delegeringsordning version 2021-12-14. 


 


2. Uppdrar till förvaltningen att implementera den nya versionen av 


delegeringsordningen. 


Sammanfattning av ärendet 


Den 25 maj 2021 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.  


 


Det finns en stor förändring och det gäller enhetschefs delegation avseende 


placeringar fram till dess att beslut behöver fattas av arbetsutskottet för IFO-


frågor. Det har visat sig att nuvarande gräns på tre månader har varit svårt att 


leva upp till, vilket har lett till oproportionerligt många ordförandebeslut för 


att pågående placering inte ska förfalla.  


 


Efter omfattande diskussion med berörda enhetschefer samt kontroll av 


gällande lagstadgade paragrafer och rättspraxis finns det inga lagliga hinder 


för denna förändring. Detta infördes för vuxenenheten vid tidigare revidering 


på prov, men ej för barn- och ungdomsärenden vid placering hos ett 


familjehem. 


 


För att det inte ska skilja mellan samma vårdform behöver även tidsgränsen 


revideras för barn och ungdomsenheterna. Dessutom behöver tidsgränsen nu 


fastställas för vuxenenheten. 


 


Samtliga föreslagna förändringar är framarbetade i samarbete mellan 


förvaltningen och nämndsekreterare. 


 


Bilaga: ändringar i delegationsordningen med utgångspunkt i 


delegationsordningen version 2021-05-25 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 


Förändringar i delegationsordningen daterad den 7 december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Förvaltningen för verkställande 


Akt 
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§ 218 Dnr 00020/2021  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, daterade den 6 december 2021, över delegeringsbeslut 


inom individ- och familjeomsorgen i november 2021 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 november 2021 har ett beslut fattats gällande delvis avslag om 


utlämnande av handling. I beslutet har förvaltningen avslagit begäran enligt 


26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) 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.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 


Tabell delegeringsbeslut översikt daterad den 6 december 2021 


Tabell delegeringsbeslut detalj daterad den 6 december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Akt 
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§ 219 Dnr 00032/2021  


Ärenden för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.          


Sammanfattning av ärendet 


Region Gävleborgs regionstyrelse initierade 2019 en jämlikhetsutredning för 


att fördjupa kunskapen om ojämlikheten i Gävleborg. Utredningen har pågått 


under 2019-2021 och dess resultat har sammanställts i rapporten Jämlikt 


Gävleborg. En ökad jämlikhet kan vi bara skapa tillsammans. 


 


I utredningsarbetet har region Gävleborg fått viktiga inspel från 50 


verksamhetsnära dialoger med representanter från olika samhällsaktörer; 


Region Gävleborg, kommuner, myndigheter, akademin, civilsamhället och 


förbund. 


 


Dessa inspel tillsammans med tidigare utredningar, forskning och statistik 


utgör grunden för utredningen. Med en gemensam bild av hur ojämlikheten 


ser ut i Gävleborg kan vi alla ta ansvar utifrån våra olika uppdrag. 


 


Rapporten jämlikt Gävleborg finns att hämta på 


https://www.regiongavleborg.se/jamlikhetsutredningen - den går också att få 


via nämndsekreterare. 


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


Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat med stöd av 13 kap. 1§  


socialtjänstlagen (2001:453) SoL, att inleda tillsyn avseende omplaceringar 


och hemflytt av placerade barn under 18 år. Beslutet har föranletts av ett 


regeringsuppdrag om förstärkt tillsyn i ärenden som rör barn och unga.  


Första delen i denna tillsyn är en webenkät som ska skickas in senast 21 


december och förvaltningen håller just nu på att plocka fram underlag till att 


svara på den. 


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


Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – SBU – har 


publicerat en rapport gällande psykist ohälsa för barn.  


 


I utvärderingen har de avgränsat psykisk ohälsa till dels utagerande 


beteenden som till exempel aggressivitet och störande uppförande, dels 


depressivitet och ångest. Programmen i utvärdering utvärdering förmedlas 
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brett, till exempel till hela skolor, till barn som på gruppnivå har en förhöjd 


risk för psykisk ohälsa eller till individer som vid screening visar tidiga 


tecken på psykisk ohälsa. För att programmen skulle ses som förebyggande 


krävde vi att effekterna följdes upp efter minst sex månader, i enlighet med 


internationella riktlinjer. 


 


Utvärderingen visar att fyra föräldraskapsprogram, De otroliga åren, Parent 


Child Interaction Therapy, Triple P och Family Check Up kan förebygga 


utagerande beteenden i åtminstone sex månader.  Även programmet PATHS 


som riktar sig till barn i förskolan eller lågstadiet kan förebygga utagerande 


beteenden. Programmen Coping with Stress och Penn Resilience Program 


som förmedlas via skolan kan förebygga depression hos barn som har 


depressiva symtom. FRIENDS, som ges till alla barn på en skola, kan 


förebygga ångest. 


 


Rapporten finns att få i sin helhet från nämndsekreterare. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Akt 
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§ 220 Dnr 00031/2021  


Protokoll för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 14 december 


2021 finns följande protokoll för kännedom: 


 


Protokollsutdrag från KF 2021-11-22  § 156 Avsägelse från Mona Änges 


(KD) gällande uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- och 


socialnämnden; Beslut: 1. Mona Änges (KD) entledigas från sitt uppdrag. 2. 


Guy Plantin (KD) väljs till ny ersättare. 3. Valet gäller för återstoden av 


mandatperioden. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-12-17 


Akt 





