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§ 174 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 första september 2022 fattades ett ordförandebeslut om att motta ett 

ärende. Detta beslut fastställdes av arbetsutskottet för IFO-frågor den 11 

oktober 2022. 

Den 23 september 2022 fattades ett ordförandebeslut om omedelbart 

omhändertagande enligt 13 § LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Den 6 oktober 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering 

enligt 11 § LVU.  

Den 12 oktober 2022 fattades två ordförandebeslut om omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § LVU (lagen om vård av unga) samt två 

placeringsbeslut enligt 11 § LVU. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2022 

Ordförandebeslut september-oktober 2022 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

Akt 
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§ 175 Dnr 00032/2022 

Domar för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 oktober 2022 

finns följande domar för kännedom: 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 3968-22 gällande 

omedelbart omhändertagande med stöd av lagen om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM). Omhändertagandet ska bestå fram tills målet prövas och 

beslutet går i linje med beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden. 

Östersunds tingsrätt har meddelat dom i mål 1678-22 särskilt förordnad 

vårdnadshavare. Tingsrätten dömer i enlighet med beslutet från 

arbetsmarknads- och socialnämnden. 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2431-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.  

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

umgängesbegränsning med stöd av LVU. Klaganden har återtagit sitt 

överklagande och därmed står beslutet från arbetsmarknads- och 

socialnämnden fast. 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2907-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast. 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2545-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.  

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3968-22 gällande lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Förvaltningsrätten dömer att 

vård med stöd av LVM ska fastställas och beslutet från arbetsmarknads- och 

socialnämnden står fast. 

Protokoll ASN 25/10
(Signerat, SHA-256 D91057FB17723ECB3A581E0AE579B30789BE1CBEE5270D7E4346FAA68DB2E733)

Sida 14 av 32



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

15(31) 

Datum 

2022-10-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2022 

Aktuella domar 

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

Akt 
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§ 176 Dnr 00027/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 oktober 2022 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 

gång framåt inom förvaltningen. 

 

Kenneth Forssell informerar om: 

- detaljbudgetarbete inför 2023  

- höjt prisbasbelopp 

- personalfrågor/rekrytering 

- status Ukraina             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2022 

Bildspel daterat den 25 oktober 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

Akt 
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§ 177 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 oktober 

2022 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning med 

hjälp av nyckeltal per augusti och september 2022.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2022 

Bildspel daterat den 25 oktober 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

Akt 
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§ 178 Dnr 00136/2022  

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - LUPP 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Goda livsvillkor är avgörande för ungas förutsättningar att bland annat få 

makt och inflytande över samhällsutvecklingen och sin egen framtid. 

 

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Resultatet av enkäten 

hjälper oss att ta reda på mer om barn och ungas livsvillkor och kan 

användas av tjänstepersoner och beslutsfattare när de ska planera och fatta 

beslut inom områden som rör barn och unga. 

 

Enkäten har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor. För att kunna mäta att det arbete och de insatser som 

görs, kan kommunen regelbundet genomföra och analysera LUPP, samt 

komplettera resultatet med annan statistik. Att genomföra LUPP är också ett 

sätt att göra unga delaktiga i det lokala och regionala tillväxtarbetet. 

 

LUPP-enkäten genomförs under oktober och november 2022, målgruppen är 

elever i årskurs 8 och gymnasiets år 2. Ljusdals kommun har deltagit i 

undersökningen sedan 2006. Under 2023 kommer elever som har anpassad 

grundskola (tidigare grundsärskola) att genomföra enkäten. 

 

Region Gävleborg genomför även enkäten för unga mellan 19-25 år i 

Gävleborg. Genom att genomföra LUPP vart tredje år, går det att följa 

utvecklingen, trenderna och situationen hos dem som växer upp i Ljusdals 

kommun och i Region Gävleborg. Resultatet ger oss ökad insyn i ungas 

vardag och få reda på hur de mår, deras samhällsintresse, vilja att påverka, 

tankar om sin framtid etc. Det går även följa hur trenderna med alkohol, 

tobak och narkotika ser ut samt göra jämförelser med övriga kommuner i 

regionen. 

 

Resultatet av enkäten tas omhand av den samordnings/analysgrupp som 

kommer bildas för Kommunfullmäktiges prioriterade uppdrag 1: Alla barn 

ska lyckas i skolan, med representanter från alla förvaltningar, med uppdrag 
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att sprida, implementera och komma med förslag och stöd hur resultatet kan 

användas. Barn och unga ska få möjligheten att vara en del av arbetet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 september  2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

Akt 

Protokoll ASN 25/10
(Signerat, SHA-256 D91057FB17723ECB3A581E0AE579B30789BE1CBEE5270D7E4346FAA68DB2E733)

Sida 19 av 32



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

20(31) 

Datum 

2022-10-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 179 Dnr 00002/2019  

Delegeringsordning för arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamheter 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Avsnitten i arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning som 

berör alkohol-, tobak- och läkemedelslagstiftning flyttas över till 

samhällsservicenämndens delegeringsordning från och med 1 januari 2023. 

 

2. Uppdra till förvaltningen att ta fram en reviderad delegationsordning för 

arbetsmarknads- och socialnämnden som ska gälla från den 1 januari 2023. 

 

3. Skicka de berörda delarna till samhällsservicenämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 juni 2022 fattade Kommunfullmäktige en rad beslut om 

organisatoriska förändringar som gäller från den 1 januari 2023. En del i 

dessa beslut innebär att frågor gällande alkohol, tobak och läkemedel flyttas 

från arbetsmarknads- och socialnämnden till samhällsservicenämnden. 

 

Detta innebär i sin tur att de lagar som reglerar dessa områden, det vill säga 

Alkohollagen, AL (2010:1622), Lag (SFS 2018:2088) om tobak och 

liknande produkter (LTLP), Lag (SFS 2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter (LTN) samt Beslut enligt lag om handel med vissa 

receptfria läkemedel (LRL) 2009:730, behöver flyttas från arbetsmarknads- 

och 

socialnämndens delegeringsordning till samhällsservicenämndens. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2022 

Sammanställning avsnitt som ska flyttas daterad den 21 september 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

Samhällsservicenämnden 

Akt 
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§ 180 Dnr 00007/2022  

Sammanträdesdagar 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Sammanträdesdagarna för 2023 fastställs.     

Sammanfattning av ärendet 

Alla politiska sammanträden under ett kalenderår planeras gemensamt på 

kommunkansliet för att ärendegången från nämnder till kommunstyrelsens 

arbetsutskott, kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige ska vara 

smidig och funktionell.  

 

Under 2018 beslutades om att sportlov, påsklov och höstlov ska vara 

mötesfria, men tyvärr finns inte den möjligheten för arbetsmarknads- och 

socialnämnden då både nämndsammanträden och sammanträden för IFO-

utskottet ska planeras in så de inte krockar med varandra. 

 

Under 2023 är arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsutskottet för 

IFO-frågor planerade till tisdagar (undantag nämnden i december hålls 

onsdag 20/12 och arbetsutskottet för IFO-frågor i juni hålls onsdag 7/6). 

Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträder företrädelsevis i 

Ljusdalssalen och arbetsutskottet i Tallåsenrummet. För nämnden finns 12 

nämndsammanträden och 12 arbetsutskottssammanträden inplanerade för 

2023 (det 12 sammanträdet är det för januari 2024).  

 

Det tolvte nämndsammanträdet blir i början av januari 2023. Detta beror på 

att det är ny mandatperiod och nämnden måste välja ledamöter till 

arbetsutskottet innan det första arbetsutskottet kan hållas. Val till 

arbetsutskott kan inte göras innan januari, eftersom den nya nämnden 

formellt sett inte tillträder förrän 1 januari 2023. 

 

Eventuella avvikelser gällande dagar eller platser markeras tydligt i 

sammanträdeskalendern för 2023 som kommer att distribueras efter att 

beslut har tagits (ett förslag biläggs handlingarna).  

 

Förutom dessa inplanerade möten behövs ibland extra sammanträden för 

brådskande ärenden vilket framförallt gäller individärenden inom individ- 

och familjeomsorgen då dessa ska vidare till rättsliga instanser för beslut.  
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Det vill säga ansökan om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och 

yttranden på överklaganden som måste in till rättslig instans inom viss tid.  

Önskemål om sådana extra sammanträden ska alltid komma via enhetschef 

på individ- och familjeomsorgen till arbetsmarknads- och socialnämndens 

ordförande som ger nämndsekreterare i uppdrag att organisera kallelse och 

handlingar till sådant sammanträde. Se vidare i rutinen för extra 

sammanträden.  

 

Då det under 2023 är starten av en ny mandatperiod kan det eventuellt 

tillkomma ytterligare sammanträden gällande utbildning av samtliga 

förtroendevalda, men det faller inte under arbetsmarknads- och 

socialnämndens sammanträdesplanering utan kommer att planeras centralt 

för alla nämnder.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2022 

Sammanställning sammanträdesdagar 2023 daterad den 14 oktober 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

Förvaltningen 

Kommunkansliet för verkställande 

Akt 
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§ 181 Dnr 00283/2019  

Riktlinjer försörjningsstöd 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Fastställa lokala riktlinjer för försörjningsstöd. 

 

2. Uppdra till förvaltningen att implementera riktlinjen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 17 september 2019 fastställdes för första gången lokala riktlinjer för 

försörjningsstöd. Ett behov av att anpassa riktlinjerna till dagens verklighet 

har växt fram från de som arbetar med dem på daglig basis. 

 

Enligt den gängse ordningen ska riktlinjer revideras, men då förändringarna 

är så genomgripande är förslaget att hela riktlinjen ska fastställas på nytt och 

behandlas som ett nytt dokument. Hela arbetsgruppen har bidragit till 

utformandet för att få fram ett funktionellt dokument. 

 

Riktlinjerna ska sedan åtföljas av rutiner för implementering och hantering, 

men detta är en verksamhetsfråga och behöver inte beslutas av 

arbetsmarknads- och socialnämnden.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2022 

Lokala riktlinjer försörjningsstöd daterade den 25 oktober 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

ComAround 

Akt 

Protokoll ASN 25/10
(Signerat, SHA-256 D91057FB17723ECB3A581E0AE579B30789BE1CBEE5270D7E4346FAA68DB2E733)

Sida 23 av 32



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

24(31) 

Datum 

2022-10-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 182 Dnr 00005/2019  

Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden de 

förslag som skickats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till 

grund för sammanställningen i mars 2022 ligger en genomgång av protokoll 

och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsmarknads- 

och socialnämndens arbetsutskott IFO till och med sammanträdet den 11 

oktober 2022. 

 

Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de 

har rapporterats till arbetsmarknads- och socialnämnden som klara en gång 

tas de bort från listan. Färgen orange innebär att ärendet pågår och rött att 

inget har hänt sedan beslutet togs.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2022 

Sammanställning daterad den 11 oktober 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

Akt 
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§ 183 Dnr 00006/2019  

Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens uppdrag till förvaltningen 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden de 

uppdrag som har getts från arbetsmarknads- och socialnämnden till 

förvaltningen. Till grund för sammanställningen i oktober 2022 ligger en 

genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden 

samt arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO och till och 

med sammanträdet den 11 oktober 2022. 

 

Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de 

har rapporterats som klara en gång tas de bort från listan. Färgen orange 

innebär att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs. 

 

Förutom de uppdrag som redovisas på bilagd sammanställning finns det ett 

pågående uppdrag att arbeta med uppföljningen av ekonomin. Detta 

redovisas löpande via nyckeltal på varje nämndsammanträde.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2022 

Sammanställning daterad den 11 oktober 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

Akt 
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§ 184 Dnr 00007/2019  

Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens hantering av uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden 

hanteringen av de uppdrag som har kommit från kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Till grund för sammanställningen i oktober 2022 ligger 

en genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och 

socialnämnden och arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 

till och med arbetsutskottssammanträdet den 11 oktober 2022.  

 

Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en 

redovisning för arbetsmarknads- och socialnämnden. Färgen orange innebär 

att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2022 

Sammanställning daterad den 11 oktober 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 185 Dnr 00126/2020  

Placeringar för vuxna - riktlinje 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Fastställa den reviderade riktlinjen gällande placeringar för vuxna. 

 

2. Uppdra till förvaltningen att implementera den nya riktlinjen.   

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 augusti 2020 antog arbetsmarknads- och socialnämnden Riktlinjer 

för placeringar vuxna. Den är implementerad och används sedan beslutet 

fattats, men ett behov av att tydliggöra vad som behöver ske innan placering 

har växt fram. I den version som nämnden nu föreslås fastställa är ett 

specifikt stycke tillagt som reglerar hanteringen innan placering verkställs

            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2022 

Riktlinje daterad den 25 oktober 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

ComAround 

Akt 
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§ 186 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 13 oktober 2022, över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i augusti och september 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2022 

Tabell översikt augusti och september daterad den 13 oktober 2022 

Tabell detalj augusti och september daterade den 13 oktober 2022  

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

Akt 
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§ 187 Dnr 00031/2022  

Ärenden för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 oktober 2022 

finns följande ärenden för kännedom: 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sett över sina 

rekommendationer till kommuner om ersättningar och villkor vid 

familjehemsvård för barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 

med syfte att göra det enklare för kommuner att rekrytera lämpliga 

familjehem. Från och med 1 januari 2023 uppdaterar SKR sina 

rekommendationer och ersätter då cirkulär 21:40 med ett nytt som publiceras 

i slutet av november. Det är svårt att uppskatta hur ett högre arvode påverkar 

kommunernas kostnader. En ökning av detta slag skulle vid fullt genomslag 

teoretiskt öka kostnaderna för kommunernas egna familjehem med cirka 433 

miljoner kronor per år, motsvarande cirka fem procent av de totala 

kostnaderna för familjehemsvården. Troligen blir kostnadsökningen 

betydligt lägre än så då många kommuner inte håller sig inom 

rekommendationerna idag.  

 

Till detta ska tilläggas att ett högre arvode bör öka kommunernas möjlighet 

att konkurrera med de konsulentstödda verksamheternas arvoden, vilket 

skulle leda till lägre totala kostnader för kommunerna. Samtidigt kan en 

ökning av SKR:s arvoden även leda till att konsulentstödda ökar sina 

arvoden vilket ytterligare skulle öka kommunernas kostnader för 

familjehemsvård. Det går därmed inte med en absolut säkerhet att 

prognosticera vad en ökning kommer att innebära för kommunernas 

möjligheter att rekrytera lämpliga familjehem.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

Akt 
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§ 188 Dnr 00030/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 oktober 2022 

finns följande protokoll för kännedom: 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-09-08  § 150 Löneöversynsprocess 

i Ljusdals kommun; Beslut: Ramprocess för löneöversyn tillämpas från och 

med 1 januari 2023 och tillsvidare.   

 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-09-26  § 108 Medborgarförslag 

om att taxan för serveringstillstånd bör ses över. Svar; Beslut: 

Medborgarförslaget bifalles.          

 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-09-26  § 114 Medborgarförslag 

med önskemål om mer förebyggande arbete mot barnvåldtäkter och 

misshandel; Beslut: Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för 

beredning            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

Akt 
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§ 189 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    

             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-10-27 

Akt 
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§ 166 Dnr 00140/2022  


Särskilt förordnad vårdnadshavare 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdals kommun med stöd av 6 


kap 8 a § föräldrabalken beslutar att hos tingsrätten väcka talan om 


förordnande av Marianne Shamir (480816-7722), som särskilt förordnad 


vårdnadshavare för Yostena Sibhat Hailu (050818-T000).  


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Yostena Sibhat Hailu (050818-T000), barn  


Shewanesh Asheber, moder 


Hailu Gibretu, fader   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2022 


Utredning daterad den 13 oktober 2022 


Utredning av särskilt förordnad vårdnadshavare daterad den 13 oktober 2022 


Samtycke daterat den 29 september 2022 


Åtagande daterat den 11 oktober 2022 


Personbevis SFV daterat den 6 oktober 2022 


Ansökan om stämning daterad den 25 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering  


2022-10-25 


Hudiksvalls tingsrätt 


Ekonomiassistent 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


6(31) 


Datum 


2022-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 167 Dnr 00146/2022  


Vård med stöd av SoL  


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Agnes Lundberg 071105-8867 ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


Ljusdals kommun 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. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-25 


Försäkringskassan 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


7(31) 


Datum 


2022-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 168 Dnr 00148/2019  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Amelia Duljaj Krooks 20170910-4366 ändrar mottagare från tidigare 


familjehem till Åsa Larsson och Andreas Suneson 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.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-25 


Försäkringskassan 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


8(31) 


Datum 


2022-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 169 Dnr 00338/2019  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Yrkar hos Kammarrätten i Sundsvall i mål 1326-22 gällande Fateme 


Bromands överklagan av dom i Förvaltningsrätten i Falun, gällande vård 


enligt 2 § LVU (lagen med särskilda bestämmelser av vård av unga) av 


Kosar Qorbani lämnas utan bifall. 


 


2. Godkänner yttrandet till Kammarrätten i Sundsvall i mål 1326-22. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Kosar Qorbani (140209-0300), barn 


Fateme Bromand (900110-2046), vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2022 


Fullmakt daterad den 27 juli 2022 


Yttrande daterat den 18 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-25 


Kammarrätten i Sundsvall 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


9(31) 


Datum 


2022-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 170 Dnr 00339/2019  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Yrkar hos Kammarrätten i Sundsvall i mål 1326-22 gällande Fateme 


Bromands överklagan av dom i Förvaltningsrätten i Falun, gällande vård 


enligt 2 § LVU (lagen med särskilda bestämmelser av vård av unga) av 


Zeinab Qorbani lämnas utan bifall. 


 


2. Godkänner yttrandet till Kammarrätten i Sundsvall i mål 1326-22. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Zeinab Qorbani (110625-0804), barn 


Fateme Bromand (900110-2046), vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2022 


Fullmakt daterad den 27 juli 2022 


Yttrande daterat den 18 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-25 


Kammarrätten i Sundsvall 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


10(31) 


Datum 


2022-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 171 Dnr 00340/2019  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Yrkar hos Kammarrätten i Sundsvall i mål 1325-22 gällande Fateme och 


Mustafa Bromands överklagan av dom i Förvaltningsrätten i Falun, gällande 


vård enligt 2 § LVU (lagen med särskilda 


bestämmelser av vård av unga) av Alexander Bromand lämnas utan bifall. 


 


2. Godkänner yttrandet till Kammarrätten i Sundsvall i mål 1325-22. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Alexander Bromand (180308-0371), barn 


Mustafa Bromand (950306-6897), vårdnadshavare 


Fateme Bromand (900110-2046), vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2022 


Fullmakt daterad den 27 juli 2022 


Yttrande daterat den 18 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-25 


Kammarrätten i Sundsvall 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


11(31) 


Datum 


2022-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 172 Dnr 00341/2019  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Yrkar hos Kammarrätten i Sundsvall i mål 1326-22 gällande Fateme 


Bromands överklagan av dom i Förvaltningsrätten i Falun, gällande vård 


enligt 2 § LVU (lagen med särskilda bestämmelser av vård av unga) av 


Mohammad Qorbani lämnas utan bifall. 


 


2. Godkänner yttrandet till Kammarrätten i Sundsvall i mål 1326-22. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Mohammad Qorbani (090529-6877), barn 


Fateme Bromand (900110-2046), vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2022 


Fullmakt daterad den 27 juli 2022 


Yttrande daterat den 18 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-25 


Kammarrätten i Sundsvall 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


12(31) 


Datum 


2022-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 173 Dnr 00123/2022  


Överflyttning av ärende till annan kommun 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ljusdals kommun begär enligt 2 a kap 11 § socialtjänstlagen (SoL) att 


ärendet Alice Johansson (211226-0761), flyttas över till Hudiksvalls 


kommun.  


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Alice Johansson (211226-0761), Aktuellt barn 


Sofie Hamrén (920922-4246), Vårdnadshavare 


Robin Johansson (900326-2418), Vårdnadshavare       


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2022 


Ansökan till IVO daterad den 25 oktober 2022 


Beslut från Hudiksvalls kommun daterat den 7 september 2022 


Protokollsutdrag arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 


2022-08-09 § 151 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Inspektionen för vård och omsorg 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


13(31) 


Datum 


2022-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 174 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 första september 2022 fattades ett ordförandebeslut om att motta ett 


ärende. Detta beslut fastställdes av arbetsutskottet för IFO-frågor den 11 


oktober 2022. 


 


Den 23 september 2022 fattades ett ordförandebeslut om omedelbart 


omhändertagande enligt 13 § LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall). 


 


Den 6 oktober 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering 


enligt 11 § LVU.   


 


Den 12 oktober 2022 fattades två ordförandebeslut om omedelbart 


omhändertagande enligt 6 § LVU (lagen om vård av unga) samt två 


placeringsbeslut enligt 11 § LVU.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2022 


Ordförandebeslut september-oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


14(31) 


Datum 


2022-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 175 Dnr 00032/2022  


Domar för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 oktober 2022 


finns följande domar för kännedom: 


  


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 3968-22 gällande 


omedelbart omhändertagande med stöd av lagen om vård av missbrukare i 


vissa fall (LVM). Omhändertagandet ska bestå fram tills målet prövas och 


beslutet går i linje med beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden. 


 


Östersunds tingsrätt har meddelat dom i mål 1678-22 särskilt förordnad 


vårdnadshavare. Tingsrätten dömer i enlighet med beslutet från 


arbetsmarknads- och socialnämnden. 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2431-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 


beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.  


 


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


umgängesbegränsning med stöd av LVU. Klaganden har återtagit sitt 


överklagande och därmed står beslutet från arbetsmarknads- och 


socialnämnden fast. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2907-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 


beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2545-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 


beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.  


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3968-22 gällande lagen 


om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Förvaltningsrätten dömer att 


vård med stöd av LVM ska fastställas och beslutet från arbetsmarknads- och 


socialnämnden står fast. 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


15(31) 


Datum 


2022-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2022 


Aktuella domar 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


16(31) 


Datum 


2022-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 176 Dnr 00027/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 oktober 2022 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 


gång framåt inom förvaltningen. 


 


Kenneth Forssell informerar om: 


- detaljbudgetarbete inför 2023  


- höjt prisbasbelopp 


- personalfrågor/rekrytering 


- status Ukraina             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2022 


Bildspel daterat den 25 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


17(31) 


Datum 


2022-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 177 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 oktober 


2022 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning med 


hjälp av nyckeltal per augusti och september 2022.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2022 


Bildspel daterat den 25 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


18(31) 


Datum 


2022-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 178 Dnr 00136/2022  


Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - LUPP 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Goda livsvillkor är avgörande för ungas förutsättningar att bland annat få 


makt och inflytande över samhällsutvecklingen och sin egen framtid. 


 


LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Resultatet av enkäten 


hjälper oss att ta reda på mer om barn och ungas livsvillkor och kan 


användas av tjänstepersoner och beslutsfattare när de ska planera och fatta 


beslut inom områden som rör barn och unga. 


 


Enkäten har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och 


civilsamhällesfrågor. För att kunna mäta att det arbete och de insatser som 


görs, kan kommunen regelbundet genomföra och analysera LUPP, samt 


komplettera resultatet med annan statistik. Att genomföra LUPP är också ett 


sätt att göra unga delaktiga i det lokala och regionala tillväxtarbetet. 


 


LUPP-enkäten genomförs under oktober och november 2022, målgruppen är 


elever i årskurs 8 och gymnasiets år 2. Ljusdals kommun har deltagit i 


undersökningen sedan 2006. Under 2023 kommer elever som har anpassad 


grundskola (tidigare grundsärskola) att genomföra enkäten. 


 


Region Gävleborg genomför även enkäten för unga mellan 19-25 år i 


Gävleborg. Genom att genomföra LUPP vart tredje år, går det att följa 


utvecklingen, trenderna och situationen hos dem som växer upp i Ljusdals 


kommun och i Region Gävleborg. Resultatet ger oss ökad insyn i ungas 


vardag och få reda på hur de mår, deras samhällsintresse, vilja att påverka, 


tankar om sin framtid etc. Det går även följa hur trenderna med alkohol, 


tobak och narkotika ser ut samt göra jämförelser med övriga kommuner i 


regionen. 


 


Resultatet av enkäten tas omhand av den samordnings/analysgrupp som 


kommer bildas för Kommunfullmäktiges prioriterade uppdrag 1: Alla barn 


ska lyckas i skolan, med representanter från alla förvaltningar, med uppdrag 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


19(31) 


Datum 


2022-10-25 
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att sprida, implementera och komma med förslag och stöd hur resultatet kan 


användas. Barn och unga ska få möjligheten att vara en del av arbetet. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 september  2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 
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20(31) 


Datum 


2022-10-25 
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§ 179 Dnr 00002/2019  


Delegeringsordning för arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamheter 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Avsnitten i arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning som 


berör alkohol-, tobak- och läkemedelslagstiftning flyttas över till 


samhällsservicenämndens delegeringsordning från och med 1 januari 2023. 


 


2. Uppdra till förvaltningen att ta fram en reviderad delegationsordning för 


arbetsmarknads- och socialnämnden som ska gälla från den 1 januari 2023. 


 


3. Skicka de berörda delarna till samhällsservicenämnden. 


Sammanfattning av ärendet 


Den 20 juni 2022 fattade Kommunfullmäktige en rad beslut om 


organisatoriska förändringar som gäller från den 1 januari 2023. En del i 


dessa beslut innebär att frågor gällande alkohol, tobak och läkemedel flyttas 


från arbetsmarknads- och socialnämnden till samhällsservicenämnden. 


 


Detta innebär i sin tur att de lagar som reglerar dessa områden, det vill säga 


Alkohollagen, AL (2010:1622), Lag (SFS 2018:2088) om tobak och 


liknande produkter (LTLP), Lag (SFS 2022:1257) om tobaksfria 


nikotinprodukter (LTN) samt Beslut enligt lag om handel med vissa 


receptfria läkemedel (LRL) 2009:730, behöver flyttas från arbetsmarknads- 


och 


socialnämndens delegeringsordning till samhällsservicenämndens. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2022 


Sammanställning avsnitt som ska flyttas daterad den 21 september 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Samhällsservicenämnden 


Akt 
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§ 180 Dnr 00007/2022  


Sammanträdesdagar 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Sammanträdesdagarna för 2023 fastställs.     


Sammanfattning av ärendet 


Alla politiska sammanträden under ett kalenderår planeras gemensamt på 


kommunkansliet för att ärendegången från nämnder till kommunstyrelsens 


arbetsutskott, kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige ska vara 


smidig och funktionell.  


 


Under 2018 beslutades om att sportlov, påsklov och höstlov ska vara 


mötesfria, men tyvärr finns inte den möjligheten för arbetsmarknads- och 


socialnämnden då både nämndsammanträden och sammanträden för IFO-


utskottet ska planeras in så de inte krockar med varandra. 


 


Under 2023 är arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsutskottet för 


IFO-frågor planerade till tisdagar (undantag nämnden i december hålls 


onsdag 20/12 och arbetsutskottet för IFO-frågor i juni hålls onsdag 7/6). 


Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträder företrädelsevis i 


Ljusdalssalen och arbetsutskottet i Tallåsenrummet. För nämnden finns 12 


nämndsammanträden och 12 arbetsutskottssammanträden inplanerade för 


2023 (det 12 sammanträdet är det för januari 2024).  


 


Det tolvte nämndsammanträdet blir i början av januari 2023. Detta beror på 


att det är ny mandatperiod och nämnden måste välja ledamöter till 


arbetsutskottet innan det första arbetsutskottet kan hållas. Val till 


arbetsutskott kan inte göras innan januari, eftersom den nya nämnden 


formellt sett inte tillträder förrän 1 januari 2023. 


 


Eventuella avvikelser gällande dagar eller platser markeras tydligt i 


sammanträdeskalendern för 2023 som kommer att distribueras efter att 


beslut har tagits (ett förslag biläggs handlingarna).  


 


Förutom dessa inplanerade möten behövs ibland extra sammanträden för 


brådskande ärenden vilket framförallt gäller individärenden inom individ- 


och familjeomsorgen då dessa ska vidare till rättsliga instanser för beslut.  


 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


22(31) 


Datum 


2022-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Det vill säga ansökan om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om 


vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och 


yttranden på överklaganden som måste in till rättslig instans inom viss tid.  


Önskemål om sådana extra sammanträden ska alltid komma via enhetschef 


på individ- och familjeomsorgen till arbetsmarknads- och socialnämndens 


ordförande som ger nämndsekreterare i uppdrag att organisera kallelse och 


handlingar till sådant sammanträde. Se vidare i rutinen för extra 


sammanträden.  


 


Då det under 2023 är starten av en ny mandatperiod kan det eventuellt 


tillkomma ytterligare sammanträden gällande utbildning av samtliga 


förtroendevalda, men det faller inte under arbetsmarknads- och 


socialnämndens sammanträdesplanering utan kommer att planeras centralt 


för alla nämnder.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2022 


Sammanställning sammanträdesdagar 2023 daterad den 14 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Förvaltningen 


Kommunkansliet för verkställande 


Akt 
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§ 181 Dnr 00283/2019  


Riktlinjer försörjningsstöd 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Fastställa lokala riktlinjer för försörjningsstöd. 


 


2. Uppdra till förvaltningen att implementera riktlinjen. 


Sammanfattning av ärendet 


Den 17 september 2019 fastställdes för första gången lokala riktlinjer för 


försörjningsstöd. Ett behov av att anpassa riktlinjerna till dagens verklighet 


har växt fram från de som arbetar med dem på daglig basis. 


 


Enligt den gängse ordningen ska riktlinjer revideras, men då förändringarna 


är så genomgripande är förslaget att hela riktlinjen ska fastställas på nytt och 


behandlas som ett nytt dokument. Hela arbetsgruppen har bidragit till 


utformandet för att få fram ett funktionellt dokument. 


 


Riktlinjerna ska sedan åtföljas av rutiner för implementering och hantering, 


men detta är en verksamhetsfråga och behöver inte beslutas av 


arbetsmarknads- och socialnämnden.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2022 


Lokala riktlinjer försörjningsstöd daterade den 25 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


ComAround 


Akt 
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§ 182 Dnr 00005/2019  


Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden de 


förslag som skickats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till 


grund för sammanställningen i mars 2022 ligger en genomgång av protokoll 


och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsmarknads- 


och socialnämndens arbetsutskott IFO till och med sammanträdet den 11 


oktober 2022. 


 


Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de 


har rapporterats till arbetsmarknads- och socialnämnden som klara en gång 


tas de bort från listan. Färgen orange innebär att ärendet pågår och rött att 


inget har hänt sedan beslutet togs.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2022 


Sammanställning daterad den 11 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Akt 
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§ 183 Dnr 00006/2019  


Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens uppdrag till förvaltningen 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden de 


uppdrag som har getts från arbetsmarknads- och socialnämnden till 


förvaltningen. Till grund för sammanställningen i oktober 2022 ligger en 


genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden 


samt arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO och till och 


med sammanträdet den 11 oktober 2022. 


 


Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de 


har rapporterats som klara en gång tas de bort från listan. Färgen orange 


innebär att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs. 


 


Förutom de uppdrag som redovisas på bilagd sammanställning finns det ett 


pågående uppdrag att arbeta med uppföljningen av ekonomin. Detta 


redovisas löpande via nyckeltal på varje nämndsammanträde.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2022 


Sammanställning daterad den 11 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Akt 
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§ 184 Dnr 00007/2019  


Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens hantering av uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden 


hanteringen av de uppdrag som har kommit från kommunstyrelsen och 


kommunfullmäktige. Till grund för sammanställningen i oktober 2022 ligger 


en genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och 


socialnämnden och arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 


till och med arbetsutskottssammanträdet den 11 oktober 2022.  


 


Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en 


redovisning för arbetsmarknads- och socialnämnden. Färgen orange innebär 


att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2022 


Sammanställning daterad den 11 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 185 Dnr 00126/2020  


Placeringar för vuxna - riktlinje 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Fastställa den reviderade riktlinjen gällande placeringar för vuxna. 


 


2. Uppdra till förvaltningen att implementera den nya riktlinjen.   


Sammanfattning av ärendet 


Den 25 augusti 2020 antog arbetsmarknads- och socialnämnden Riktlinjer 


för placeringar vuxna. Den är implementerad och används sedan beslutet 


fattats, men ett behov av att tydliggöra vad som behöver ske innan placering 


har växt fram. I den version som nämnden nu föreslås fastställa är ett 


specifikt stycke tillagt som reglerar hanteringen innan placering verkställs


            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2022 


Riktlinje daterad den 25 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


ComAround 


Akt 
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§ 186 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 13 oktober 2022, över delegeringsbeslut inom 


individ- och familjeomsorgen i augusti och september 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. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2022 


Tabell översikt augusti och september daterad den 13 oktober 2022 


Tabell detalj augusti och september daterade den 13 oktober 2022  


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


29(31) 


Datum 


2022-10-25 
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§ 187 Dnr 00031/2022  


Ärenden för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 oktober 2022 


finns följande ärenden för kännedom: 


Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sett över sina 


rekommendationer till kommuner om ersättningar och villkor vid 


familjehemsvård för barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 


med syfte att göra det enklare för kommuner att rekrytera lämpliga 


familjehem. Från och med 1 januari 2023 uppdaterar SKR sina 


rekommendationer och ersätter då cirkulär 21:40 med ett nytt som publiceras 


i slutet av november. Det är svårt att uppskatta hur ett högre arvode påverkar 


kommunernas kostnader. En ökning av detta slag skulle vid fullt genomslag 


teoretiskt öka kostnaderna för kommunernas egna familjehem med cirka 433 


miljoner kronor per år, motsvarande cirka fem procent av de totala 


kostnaderna för familjehemsvården. Troligen blir kostnadsökningen 


betydligt lägre än så då många kommuner inte håller sig inom 


rekommendationerna idag.  


 


Till detta ska tilläggas att ett högre arvode bör öka kommunernas möjlighet 


att konkurrera med de konsulentstödda verksamheternas arvoden, vilket 


skulle leda till lägre totala kostnader för kommunerna. Samtidigt kan en 


ökning av SKR:s arvoden även leda till att konsulentstödda ökar sina 


arvoden vilket ytterligare skulle öka kommunernas kostnader för 


familjehemsvård. Det går därmed inte med en absolut säkerhet att 


prognosticera vad en ökning kommer att innebära för kommunernas 


möjligheter att rekrytera lämpliga familjehem.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Akt 
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§ 188 Dnr 00030/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 oktober 2022 


finns följande protokoll för kännedom: 


Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-09-08  § 150 Löneöversynsprocess 


i Ljusdals kommun; Beslut: Ramprocess för löneöversyn tillämpas från och 


med 1 januari 2023 och tillsvidare.   


 


Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-09-26  § 108 Medborgarförslag 


om att taxan för serveringstillstånd bör ses över. Svar; Beslut: 


Medborgarförslaget bifalles.          


 


Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-09-26  § 114 Medborgarförslag 


med önskemål om mer förebyggande arbete mot barnvåldtäkter och 


misshandel; Beslut: Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för 


beredning            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Akt 
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§ 189 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    


             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-10-27 


Akt 


 





