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§ 1 Dnr 00011/2023 

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Den första januari 2023 tillträdde arbetsmarknads- och socialnämnden. Det 

innebär att det första sammanträdet blir den 10 januari. Nämndsammanträdet 

startar med en presentation av de nya ledamöterna och de ersättare som är på 

plats samt enhetschefer och förvaltningsledning.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-01-16 

Akt 
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§ 2 Dnr 00003/2023 

Förvaltningschefen informerar 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 10 januari 2023 

kommer förvaltningschef Kenneth Forssell att gå igenom hur 

arbetsmarknads- och socialförvaltningen är organiserad samt en genomgång 

gällande tjänstemannarollen kontra de förtroendevaldas roll.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-01-16 

Akt 
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§ 3 Dnr 00202/2022 

Tystnadspliktsförbindelse förtroendevalda 
mandatperioden 2023-2026 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.    

Sammanfattning av ärendet 

Sekretess inom socialtjänst inom offentliga verksamheter regleras i 

Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400. Bestämmelserna för socialtjänst 

regleras i 26 kapitlet, men även i 22 kapitlet (skyddad personuppgift och 

skyddat boende). 

 

1 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds 

personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 

den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 

 

Med socialtjänst förstås i denna lag  

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst, 

2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av 

missbrukare utan samtycke, och 

3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av 

Statens institutionsstyrelse. 

Till socialtjänst räknas också  

1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av 

socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, och 

2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå. 

  

Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom 

socialtjänsten. Den gäller alltså inte bara omsorgspersonal, utan även 

administrativ personal, chefer, tolkar, praktikanter och förtroendevalda. 

Tystnadsplikten gäller även när dessa slutat sin tjänst inom socialtjänsten 

eller slutat uppdrag som förtroendevald. 

 

Tystnadsplikt innebär att man varken i ord, handling eller skriftligen får 

informera om något som rör dina personliga förhållanden. Det gäller 

uppgifter till exempel uppgifter om hälsa, familjesituation, utbildning, 

ekonomi, adress och telefonnummer. 
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Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga uppgifter som handlar om 

klienten, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt. 

 

Tystnadsplikten kan brytas bara om det finns stöd i lagen för det. Exempel 

på sådana tillfällen är: 

• Om den berörde själv går med på det. 

• Om det står klart att den enskilde inte tar skada av att uppgifterna lämnas 

ut. 

• Om ett barn riskerar att fara illa. 

• Vid svåra brott. 

• När vissa myndigheter begär att få ut uppgifter. 

 

Klienter kan medge undantag från sekretessen, men det är viktigt att 

understryka att det bör ske skriftligt eller i varje fall noteras i akt eller journal 

och endast kan göras av den som är direkt berörd eller dennes 

vårdnadshavare (barn under 18 år). 

 

Vid alla bedömningar av om sekretess gäller eller inte ska en 

trygghetsprincip tillämpas, det vill säga att det ska vara ställt utom rimligt 

tvivel att sekretess inte gäller om uppgifter ska lämnas ut.  

 

Uppgifter om kunder eller patienter som lämnas till media ska inte innehålla 

personuppgifter eller detaljer som gör det möjligt att identifiera den person 

det gäller.                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 

Information om sekretess och tystnadspliktsförbindelse 

 

Beslutsexpediering 

2023-01-16 

Akt 
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§ 4 Dnr 00196/2022 

Val och förordnanden mandatperioden 2023-2026 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträden ska vara öppna 

under mandatperioden 2023-2026. Detta provas under 6 månader och 

beslutet tas upp för omprövning på arbetsmarknads- och socialnämndens 

sammanträde den 22 augusti 2023. 

 

2. Arbetsmarknads- och socialnämnden förordnar ordförande och vice 

ordförande (i nämnd ordning) att skriva på omedelbara omhändertaganden 

där nämndens sammanträden ej kan avvaktas under mandatperioden 2023-

2026. 

 

3. Arbetsmarknads- och socialnämnden förordnar ordförande och vice 

ordförande (i sinsemellan uppgjord ordning) att vara ansvariga i kontakten 

med den länsgemensamma socialjouren under mandatperioden 2023-2026. 

 

4. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott 

för individärenden med start i februari 2023 (detta i enlighet med befintligt 

reglemente och tidigare fastställd sammanträdesordning). 

 

5. Arbetsutskottet ska bestå av fem (5) stycken ledamöter och fyra (4) 

ersättare. 

 

6. Arbetsmarknads- och socialnämnden väljer följande arbetsutskott: Marie 

Mill (LB), Kennet Hedman M), Henrik Karlström (SD), Ove Schönning (S) 

och Sofie Dahlberg (V) till ordinarie ledamöter samt Per-Anders Stolt (M), 

Suzanne Blomqvist (L), Barbro Andin Mattsson (C) och Sawsan Ghazal (S) 

som ersättare. Marie Mill väljs till ordförande och Kennet Hedman till vice 

ordförande. 

 

7. Vice ordförande har rätt till heldagsarvode och reseersättning vid 

omedelbara omhändertaganden.   

 

8. Paragrafen justeras omedelbart. 
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Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 42 § i kommunallagen är det enbart kommunfullmäktiges 

sammanträden som måste vara öppna. Då många av arbetsmarknads- och 

socialnämndens ärenden är av myndighetsutövande art eller berör individer 

bör nämnden fundera över om man vill ha öppna eller stängda 

sammanträden i fortsättningen. 

 

Omedelbara omhändertaganden enligt lagen om vård av unga (LVU) eller 

lagen om vård av missbrukare (LVM) förekommer då händelserna bakom ett 

omhändertagande är så allvarliga att nämndens nästa sammanträde inte kan 

avvaktas. Enligt socialtjänstlagen (SoL) är det nämndens ordförande som ska 

skriva på dessa omhändertaganden, men nämnden kan välja att förordna 

ytterligare ledamöter. Detta är bra att göra i de fall ordförande är förhindrad, 

så det finns ett klart beslut. För icke heltids- eller deltidsarvoderade 

förtroendevalda gäller en dags arvode för påskrift av ett omedelbart 

omhändertagande. 

 

Utanför individ- och familjeomsorgens arbetstider är det den gemensamma 

länsjouren som träder in. Länsjouren behöver veta vem de ska kontakta om 

de till exempel behöver ha underskrift på ett omedelbart omhändertagande. 

Nämndens ordförande har under föregående mandatperiod gjort detta själv, 

men nämnden kan välja att förordna ytterligare ledamöter. Detta är bra att 

göra i de fall ordförande är förhindrad, så det finns ett klart beslut. 

Ordförande och de förordnade ledamöterna gör själva upp sitt schema för 

detta med hjälp av nämndsekreterare. 

 

I det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunstyrelsen och 

nämnderna 2022-12-19 fastställdes det att arbetsmarknads- och 

socialnämnden får välja att inrätta ett arbetsutskott. Detta är bra att göra för 

att minska kretsen människor som får kännedom om sekretessärenden. 

Socialtjänstlagen medger inte att presidiet tar över ett arbetsutskotts 

uppgifter, däremot finns inga begränsningar i hur ett arbetsutskott väljs. 

 

Förutom de på förhand planerade arbetsutskotten kan det förekomma extra 

sammanträden för arbetsutskottet avseende till exempel omedelbara 

omhändertaganden där de rättsliga instansernas tidsgränser inte medger 

avvaktan med ärenden till ordinarie sammanträdesdatum. Dessa hanteras 

enligt en separat rutin som är bilagd i ärendet.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 
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Rutin vid extra sammanträde och ordförandebeslut 

Protokollsutdrag KF 2022-12-28 § 185 

 

Beslutsexpediering 

2023-01-10 

Socialjouren Gävleborg 

Akt 
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§ 5 Dnr 00197/2022 

Delegeringsordning för arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamheter 2023-2026 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Delegeringsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden version 2023-

01-10 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till delegationsordning för kommunstyrelsen bygger på den 

delegationsordning som togs fram 2019. Då gjordes ett omfattande arbete för 

att säkerställa en god delegering.  

Sedan 1 januari 2023 har den nya organisationen för ett antal verksamheter 

trätt i kraft. För arbetsmarknads- och socialnämnden innebär denna 

förändring att alkohol-, tobak- och läkemedelshanteringen är flyttad från 

nämndens verksamhet till samhällsservicenämnden. Detta i sin tur innebär 

att dessa frågor ska tas bort från arbetsmarknads- och socialnämndens 

delegeringsordning.  

Övriga förändringar är att bilagan med förordnande politiker behöver 

uppdateras samt att texten i delegeringsordningen som refererar till andra 

vice ordförande behöver tas bort då nämnderna inte längre har en andre vice 

ordförande.    

Arbetsmarknads- och socialnämnden har att ta ställning till delegering till 

förvaltningschef. Förvaltningschefen kan i sin tur delegera vidare inom 

förvaltningen då lagstyrning eller rättspraxis så medger.    

Delegeringsordningen är ett levande dokument så den kan komma att 

revideras med jämna mellanrum.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 

Delegationsordning version 2023-01-10 

 

Beslutsexpediering 

2023-01-16 

ComAround 

Akt 
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§ 6 Dnr 00204/2022 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Ljusdals kommun 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 19 december 2022 fastställde kommunfullmäktige kommande 

mandatperiods reglemente för kommunens nämnder samt för 

arbetsmarknads- och socialnämnden. Reglementena reglerar de 

arbetsuppgifter nämnd och förvaltning ska arbeta med och också 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

 

Under denna punkt får även arbetsmarknads- och socialnämnden en 

inledande genomgång om jäv. Ett större utbildningsblock gällande jäv 

kommer senare under våren.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-01-16 

Akt 
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§ 7 Dnr 00007/2022 

Sammanträdesdagar 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

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. Avvikelser är tydligt 

utmärkt i sammanträdeskalendern. 

På nämndsammanträdet den 10 januari får arbetsmarknads- och 

socialnämnden en genomgång av de sammanträdesdagar som fastställdes på 

nämndsammanträdet den 25 oktober 2022.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 

Sammanträdesdagar schema daterat den 14 oktober 2022 

 

Beslutsexpediering 

2023-01-16 

Akt 
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§ 8 Dnr 00207/2022 

Protokoll för kännedom 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 10 januari 2023 

finns följande protokoll för kännedom: 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-12-19 § 167 Reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun; Beslut: 1. Reglemente 

för Ljusdals kommuns nämnder godkänns. 

 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-12-19 § 170 Reglemente för 

arbetsmarknads- och socialnämnden; Beslut: 1. Reglemente för 

arbetsmarknads- och socialnämnden godkänns. 

 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-12-28 § 185 Ordning för 

inkallande av ersättare till tjänstgöring i styrelser och nämnder; Beslut: se 

bilagt protokollsutdrag i sin helhet. 

 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-12-28 § 192 Val av ledamöter 

och ersättare, inklusive ordförande och 1:e vice ordförande, till 

arbetsmarknads- och socialnämnden, mandatperioden 2023-2026 (9+9); 

Beslut: 1. Till ledamöter väljs Marie Mill (LB), Kennet Hedman (M), Per-

Anders Stolt (M), Henrik Karlström (SD), Suzanne Blomqvist (L), Ove 

Schönning (S), Walle Olsson (S), Barbro Andin Mattsson (C), Sophie 

Dahlberg (V); 2. Till ersättare väljs Staffan Idlund (M), Sven Persson (SD), 

Urs Bütikofer (L), Leif Halvarsson (LB), Roger Kastman (KD), Sawsan 

Ghazal (S), Roland Johansson (MP), Anna-Karin Zachrisson (C), Pia 

Hedblom (V); 3. Till ordförande väljs Marie Mill (LB). 4. Till vice 

ordförande väljs Kennet Hedman (M). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2023 

Protokollsutdrag KF 2022-12-28 § 185 
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§ 17 Dnr 00034/2022 

Dödsboanmälningar 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Dödsboanmälningar samt beslut om att inte göra en dödsboanmälan fattas av 

dödsbohandläggare enligt delegation. Beslut fattade av dödsbohandläggare 

ska anmälas till arbetsutskottet.  

Till grund för vilket beslut som fattas är tillgångar i dödsboet. Finns inga 

tillgångar utöver det som behövs för att täcka begravningskostnader och 

andra utgifter med anledning av dödsfallet görs en dödsboanmälan. Om det 

finns ytterligare tillgångar som ger ett överskott ska det istället göras en 

bouppteckning. 

Under perioden oktober-december 2022 har ett (1) beslut om att göra 

dödsboanmälan och fem (5) beslut om att inte göra dödsboanmälan tagits. Se 

bifogad tabell. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 

Tabell dödsboanmälningar daterad den 2 januari 2023 

Beslutsexpediering 

2023-01-16 

Akt 
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§ 1 Dnr 00011/2023 


Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Den första januari 2023 tillträdde arbetsmarknads- och socialnämnden. Det 


innebär att det första sammanträdet blir den 10 januari. Nämndsammanträdet 


startar med en presentation av de nya ledamöterna och de ersättare som är på 


plats samt enhetschefer och förvaltningsledning.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


Akt 
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§ 2 Dnr 00003/2023 


Förvaltningschefen informerar 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 10 januari 2023 


kommer förvaltningschef Kenneth Forssell att gå igenom hur 


arbetsmarknads- och socialförvaltningen är organiserad samt en genomgång 


gällande tjänstemannarollen kontra de förtroendevaldas roll.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


Akt 
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§ 3 Dnr 00202/2022 


Tystnadspliktsförbindelse förtroendevalda 
mandatperioden 2023-2026 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.    


Sammanfattning av ärendet 


Sekretess inom socialtjänst inom offentliga verksamheter regleras i 


Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400. Bestämmelserna för socialtjänst 


regleras i 26 kapitlet, men även i 22 kapitlet (skyddad personuppgift och 


skyddat boende). 


 


1 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds 


personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 


den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 


 


Med socialtjänst förstås i denna lag  


1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst, 


2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av 


missbrukare utan samtycke, och 


3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av 


Statens institutionsstyrelse. 


Till socialtjänst räknas också  


1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av 


socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, och 


2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå. 


  


Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom 


socialtjänsten. Den gäller alltså inte bara omsorgspersonal, utan även 


administrativ personal, chefer, tolkar, praktikanter och förtroendevalda. 


Tystnadsplikten gäller även när dessa slutat sin tjänst inom socialtjänsten 


eller slutat uppdrag som förtroendevald. 


 


Tystnadsplikt innebär att man varken i ord, handling eller skriftligen får 


informera om något som rör dina personliga förhållanden. Det gäller 


uppgifter till exempel uppgifter om hälsa, familjesituation, utbildning, 


ekonomi, adress och telefonnummer. 
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Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga uppgifter som handlar om 


klienten, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt. 


 


Tystnadsplikten kan brytas bara om det finns stöd i lagen för det. Exempel 


på sådana tillfällen är: 


• Om den berörde själv går med på det. 


• Om det står klart att den enskilde inte tar skada av att uppgifterna lämnas 


ut. 


• Om ett barn riskerar att fara illa. 


• Vid svåra brott. 


• När vissa myndigheter begär att få ut uppgifter. 


 


Klienter kan medge undantag från sekretessen, men det är viktigt att 


understryka att det bör ske skriftligt eller i varje fall noteras i akt eller journal 


och endast kan göras av den som är direkt berörd eller dennes 


vårdnadshavare (barn under 18 år). 


 


Vid alla bedömningar av om sekretess gäller eller inte ska en 


trygghetsprincip tillämpas, det vill säga att det ska vara ställt utom rimligt 


tvivel att sekretess inte gäller om uppgifter ska lämnas ut.  


 


Uppgifter om kunder eller patienter som lämnas till media ska inte innehålla 


personuppgifter eller detaljer som gör det möjligt att identifiera den person 


det gäller.                


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 


Information om sekretess och tystnadspliktsförbindelse 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


Akt 
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§ 4 Dnr 00196/2022 


Val och förordnanden mandatperioden 2023-2026 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträden ska vara öppna 


under mandatperioden 2023-2026. Detta provas under 6 månader och 


beslutet tas upp för omprövning på arbetsmarknads- och socialnämndens 


sammanträde den 22 augusti 2023. 


 


2. Arbetsmarknads- och socialnämnden förordnar ordförande och vice 


ordförande (i nämnd ordning) att skriva på omedelbara omhändertaganden 


där nämndens sammanträden ej kan avvaktas under mandatperioden 2023-


2026. 


 


3. Arbetsmarknads- och socialnämnden förordnar ordförande och vice 


ordförande (i sinsemellan uppgjord ordning) att vara ansvariga i kontakten 


med den länsgemensamma socialjouren under mandatperioden 2023-2026. 


 


4. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott 


för individärenden med start i februari 2023 (detta i enlighet med befintligt 


reglemente och tidigare fastställd sammanträdesordning). 


 


5. Arbetsutskottet ska bestå av fem (5) stycken ledamöter och fyra (4) 


ersättare. 


 


6. Arbetsmarknads- och socialnämnden väljer följande arbetsutskott: Marie 


Mill (LB), Kennet Hedman M), Henrik Karlström (SD), Ove Schönning (S) 


och Sofie Dahlberg (V) till ordinarie ledamöter samt Per-Anders Stolt (M), 


Suzanne Blomqvist (L), Barbro Andin Mattsson (C) och Sawsan Ghazal (S) 


som ersättare. Marie Mill väljs till ordförande och Kennet Hedman till vice 


ordförande. 


 


7. Vice ordförande har rätt till heldagsarvode och reseersättning vid 


omedelbara omhändertaganden.   


 


8. Paragrafen justeras omedelbart. 
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Sammanfattning av ärendet 


Enligt 5 kap 42 § i kommunallagen är det enbart kommunfullmäktiges 


sammanträden som måste vara öppna. Då många av arbetsmarknads- och 


socialnämndens ärenden är av myndighetsutövande art eller berör individer 


bör nämnden fundera över om man vill ha öppna eller stängda 


sammanträden i fortsättningen. 


 


Omedelbara omhändertaganden enligt lagen om vård av unga (LVU) eller 


lagen om vård av missbrukare (LVM) förekommer då händelserna bakom ett 


omhändertagande är så allvarliga att nämndens nästa sammanträde inte kan 


avvaktas. Enligt socialtjänstlagen (SoL) är det nämndens ordförande som ska 


skriva på dessa omhändertaganden, men nämnden kan välja att förordna 


ytterligare ledamöter. Detta är bra att göra i de fall ordförande är förhindrad, 


så det finns ett klart beslut. För icke heltids- eller deltidsarvoderade 


förtroendevalda gäller en dags arvode för påskrift av ett omedelbart 


omhändertagande. 


 


Utanför individ- och familjeomsorgens arbetstider är det den gemensamma 


länsjouren som träder in. Länsjouren behöver veta vem de ska kontakta om 


de till exempel behöver ha underskrift på ett omedelbart omhändertagande. 


Nämndens ordförande har under föregående mandatperiod gjort detta själv, 


men nämnden kan välja att förordna ytterligare ledamöter. Detta är bra att 


göra i de fall ordförande är förhindrad, så det finns ett klart beslut. 


Ordförande och de förordnade ledamöterna gör själva upp sitt schema för 


detta med hjälp av nämndsekreterare. 


 


I det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunstyrelsen och 


nämnderna 2022-12-19 fastställdes det att arbetsmarknads- och 


socialnämnden får välja att inrätta ett arbetsutskott. Detta är bra att göra för 


att minska kretsen människor som får kännedom om sekretessärenden. 


Socialtjänstlagen medger inte att presidiet tar över ett arbetsutskotts 


uppgifter, däremot finns inga begränsningar i hur ett arbetsutskott väljs. 


 


Förutom de på förhand planerade arbetsutskotten kan det förekomma extra 


sammanträden för arbetsutskottet avseende till exempel omedelbara 


omhändertaganden där de rättsliga instansernas tidsgränser inte medger 


avvaktan med ärenden till ordinarie sammanträdesdatum. Dessa hanteras 


enligt en separat rutin som är bilagd i ärendet.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 
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Rutin vid extra sammanträde och ordförandebeslut 


Protokollsutdrag KF 2022-12-28 § 185 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-10 


Socialjouren Gävleborg 


Akt 
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§ 5 Dnr 00197/2022 


Delegeringsordning för arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamheter 2023-2026 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Delegeringsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden version 2023-


01-10 antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Förslaget till delegationsordning för kommunstyrelsen bygger på den 


delegationsordning som togs fram 2019. Då gjordes ett omfattande arbete för 


att säkerställa en god delegering.  


Sedan 1 januari 2023 har den nya organisationen för ett antal verksamheter 


trätt i kraft. För arbetsmarknads- och socialnämnden innebär denna 


förändring att alkohol-, tobak- och läkemedelshanteringen är flyttad från 


nämndens verksamhet till samhällsservicenämnden. Detta i sin tur innebär 


att dessa frågor ska tas bort från arbetsmarknads- och socialnämndens 


delegeringsordning.  


Övriga förändringar är att bilagan med förordnande politiker behöver 


uppdateras samt att texten i delegeringsordningen som refererar till andra 


vice ordförande behöver tas bort då nämnderna inte längre har en andre vice 


ordförande.    


Arbetsmarknads- och socialnämnden har att ta ställning till delegering till 


förvaltningschef. Förvaltningschefen kan i sin tur delegera vidare inom 


förvaltningen då lagstyrning eller rättspraxis så medger.    


Delegeringsordningen är ett levande dokument så den kan komma att 


revideras med jämna mellanrum.        


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 


Delegationsordning version 2023-01-10 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


ComAround 


Akt 
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§ 6 Dnr 00204/2022 


Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Ljusdals kommun 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Den 19 december 2022 fastställde kommunfullmäktige kommande 


mandatperiods reglemente för kommunens nämnder samt för 


arbetsmarknads- och socialnämnden. Reglementena reglerar de 


arbetsuppgifter nämnd och förvaltning ska arbeta med och också 


kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 


 


Under denna punkt får även arbetsmarknads- och socialnämnden en 


inledande genomgång om jäv. Ett större utbildningsblock gällande jäv 


kommer senare under våren.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


Akt 
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§ 7 Dnr 00007/2022 


Sammanträdesdagar 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


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. Avvikelser är tydligt 


utmärkt i sammanträdeskalendern. 


På nämndsammanträdet den 10 januari får arbetsmarknads- och 


socialnämnden en genomgång av de sammanträdesdagar som fastställdes på 


nämndsammanträdet den 25 oktober 2022.         


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 


Sammanträdesdagar schema daterat den 14 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


Akt 
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§ 8 Dnr 00207/2022 


Protokoll för kännedom 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 10 januari 2023 


finns följande protokoll för kännedom: 


Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-12-19 § 167 Reglemente för 


kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun; Beslut: 1. Reglemente 


för Ljusdals kommuns nämnder godkänns. 


 


Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-12-19 § 170 Reglemente för 


arbetsmarknads- och socialnämnden; Beslut: 1. Reglemente för 


arbetsmarknads- och socialnämnden godkänns. 


 


Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-12-28 § 185 Ordning för 


inkallande av ersättare till tjänstgöring i styrelser och nämnder; Beslut: se 


bilagt protokollsutdrag i sin helhet. 


 


Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-12-28 § 192 Val av ledamöter 


och ersättare, inklusive ordförande och 1:e vice ordförande, till 


arbetsmarknads- och socialnämnden, mandatperioden 2023-2026 (9+9); 


Beslut: 1. Till ledamöter väljs Marie Mill (LB), Kennet Hedman (M), Per-


Anders Stolt (M), Henrik Karlström (SD), Suzanne Blomqvist (L), Ove 


Schönning (S), Walle Olsson (S), Barbro Andin Mattsson (C), Sophie 


Dahlberg (V); 2. Till ersättare väljs Staffan Idlund (M), Sven Persson (SD), 


Urs Bütikofer (L), Leif Halvarsson (LB), Roger Kastman (KD), Sawsan 


Ghazal (S), Roland Johansson (MP), Anna-Karin Zachrisson (C), Pia 


Hedblom (V); 3. Till ordförande väljs Marie Mill (LB). 4. Till vice 


ordförande väljs Kennet Hedman (M). 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2023 


Protokollsutdrag KF 2022-12-28 § 185 
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Beslutsexpediering 


2023-01-16 


Akt 
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§ 9 Dnr 00106/2022 


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Clara Gustavsson 20091209-8043 ändrar mottagare från tidigare familjehem 


till vårdnadshavare Mikael Gustavsson enligt 16 kap 18 § 


socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av åter placerad i 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 vårdnadshavares försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det åter utbetalas till 


vårdnadshavaren.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2022 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-10 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 10 Dnr 00107/2022 


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Alma Gustavsson 20080105-4909 ändrar mottagare från tidigare familjehem 


till vårdnadshavare Mikael Gustavsson enligt 16 kap 18 § 


socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av åter placerad i 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 vårdnadshavares försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det åter utbetalas till 


vårdnadshavaren.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2022 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-10 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 11 Dnr 00151/2022 


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


MS ändrar mottagare från tidigare familjehem till nuvarande familjehem 


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 15 december 2022 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-10 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 12 Dnr 00152/2022 


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


FS ändrar mottagare från tidigare familjehem till nuvarande familjehem 


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 15 december 2022 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-10 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 13 Dnr 00338/2019 


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Hälsinglands Tingsrätt om behov av överflyttning av 


vårdnaden enligt 6 kap 8§ föräldrabalken för Kosar Qorbani (140209-0300)  


 


2. Föreslår som vårdnadshavare Konrad Gyllencraft, 840806-1110 och 


Caroline Gyllencraft, 821104-0426.  


 


3. Utser socialsekreterare Lisa Löfstrand, Hanna Varga och 


specialistsocionom Annette Gabrielsson att föra socialnämndens talan i 


tingsrätten i detta mål. 


 


4. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Kosar Qorbani (140209-0300), barnet 


Fateme Bromand (900110-2046), vårdnadshavare  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2022 


Kostnad placering daterad den 15 december 2022 


Utredning daterad den 14 december 2022 


Åtagande daterat den 3 november 2022 


Personbevis daterat den 25 oktober 2022 


Stämningsansökan 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-10 


Hälsinglands Tingsrätt 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 14 Dnr 00339/2019 


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Hälsinglands Tingsrätt om behov av överflyttning av 


vårdnaden enligt 6 kap 8§ föräldrabalken för Zeinab Qorbani (110625-0804) 


 


2. Föreslår som vårdnadshavare Konrad Gyllencraft, 840806-1110 och 


Caroline Gyllencraft, 821104-0426 


 


3. Utser socialsekreterare Lisa Löfstrand, Hanna Varga och 


specialistsocionom Annette Gabrielsson att föra socialnämndens talan i 


tingsrätten i detta mål. 


 


4. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Zeinab Qorbani (110625-0804), barnet 


Fateme Bromand (900110-2046), vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2022 


Kostnad placering daterad den 15 december 2022 


Utredning daterad den 14 december 2022 


Åtagande daterat den 3 november 2022 


Personbevis daterat den 25 oktober 2022 


Stämningsansökan 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-10 


Hälsinglands Tingsrätt 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 15 Dnr 00340/2019 


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Sundsvall Tingsrätt om behov av överflyttning av 


vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken för Alexander Bromand (180308-


0371) 


 


2. Föreslår som vårdnadshavare Malin Vesterlund, 830926-7824 och Johan 


Vesterlund, 850521-7813. 


 


3. Utser socialsekreterare Hanna Varga och Lisa Löfstrand och 


specialistsocionom Annette Gabrielsson att föra socialnämndens talan i 


tingsrätten i detta mål. 


 


4. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Alexander Bromand (180308-0371), barnet 


Fateme Bromand (900110-2046), vårdnadshavare 


Mustafa Bromand (950306-6897), vårdnadshavare           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2022 


Kostnad placering daterad den 15 december 2022 


Utredning daterad den 14 december 2022 


Åtagande daterat den 3 november 2022 


Personbevis daterat den 25 oktober 2022 


Stämningsansökan 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-10 


Sundsvalls Tingsrätt 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 16 Dnr 00155/2022 


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Yrkar hos Kammarrätten i Sundsvall i mål 3222-22 gällande Zam Ngai 


Lian Lians och Niang Khan Ngai Lians överklagan av dom i 


Förvaltningsrätten i Falun, gällande vård enligt 1 och 2 §§ LVU (lagen med 


särskilda bestämmelser av vård av unga) av Lian Lian lämnas utan bifall. 


 


2. Godkänner yttrandet till Kammarrätten i Sundsvall i mål 3222-22. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart.  


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Lian Lian (100304-7323) 


Zam Ngai Lian Lian (520512-0552) 


Niang Khan Ngai Lian (680727-9481)    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 22 december 2022 


Yttrande daterat den 28 december 2022 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-10 


Kammarrätten i Sundsvall 


Ombud 


Akt 
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§ 17 Dnr 00034/2022 


Dödsboanmälningar 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Dödsboanmälningar samt beslut om att inte göra en dödsboanmälan fattas av 


dödsbohandläggare enligt delegation. Beslut fattade av dödsbohandläggare 


ska anmälas till arbetsutskottet.  


 


Till grund för vilket beslut som fattas är tillgångar i dödsboet. Finns inga 


tillgångar utöver det som behövs för att täcka begravningskostnader och 


andra utgifter med anledning av dödsfallet görs en dödsboanmälan. Om det 


finns ytterligare tillgångar som ger ett överskott ska det istället göras en 


bouppteckning. 


 


Under perioden oktober-december 2022 har ett (1) beslut om att göra 


dödsboanmälan och fem (5) beslut om att inte göra dödsboanmälan tagits. Se 


bifogad tabell.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 


Tabell dödsboanmälningar daterad den 2 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 18 Dnr 00225/2022 


Sociala samfonder 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Bevilja Stig Lillebror Friberg 3 000 kronor ur Los sociala samfond. 


 


2. Bevilja Christine Andersson 5 000 kronor ur Kihlströmska barnfonden. 


Sammanfattning av ärendet 


I dagsläget är Färila, Järvsö och Ljusdals sociala samfonder avslutade. Det 


finns 143 786 kronor i Kilströmska barnfonden samt 6 486 kronor i Los 


sociala samfond att fördela. Dessa siffror utgår från 2021 års kontoutdrag 


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


IFO arbetsutskottet den 8 november 2022. 2022 års kontoutdrag har ännu 


inte kommit arbetsmarknads- och socialnämnden tillhanda.  


 


Det har inkommit en ansökning till Los sociala samfond om hjälp till inköp 


av skor och kläder samt mat.      


 


Det har även inkommit en ansökan till Kihlströmska barnfonden. Hon 


ansöker om hjälp till extra utgifter i samband med dotterns sjukdom.     


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 


Ansökningar 


Stadgar för Los sociala samfond samt Kihlströmska barnfonden 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


De sökande 


Ekonomienheten 


Akt 
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§ 19 Dnr 00198/2020 


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Joakim Strid, 670906-1151 beviljas bistånd i form av fortsatt placering på 


Peak Care stödboende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) till och med 


2023-04-25. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Joakim Strid, 670906-1151 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2022 


Kostnad placering daterad den 15 december 2022 


Utredning daterad den 29 december 2022 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-10 


Klient 


Akt 
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§ 20 Dnr 00045/2022 


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. XX (-93) beviljas bistånd i form av fortsatt placering på Iris stödboende 


enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) till och med 2023-05-16. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


XX (-93),  


 


N. är placerad utifrån sitt missbruk sedan augusti 2021. Hon placerades på 


ett behandlingshem där hon gjorde stora framsteg. I december blev N. 


omplacerad utifrån att behandlingshemmet förlorade sitt tillstånd till att 


bedriva behandling. Hon placerades då på ett stödboende med tanken att 


påbörja en annan fas i behandlingen. I och med förändringen och bytet av 


boende dippade N. i sitt psykiska mående och tog ett par tillfälliga återfall. 


Hon har sedan kommit på fötter igen men trots det dippar hon i måendet i 


perioder. Hon har påbörjat en psykiatrisk utredning för att se över eventuell 


diagnos. Under de bra perioderna har hon genomfört gott behandlingsarbete, 


hon praktiserar några dagar i veckan och har skaffat sig sunda vänner som är 


ett gott stöd för henne. Hon har fått känna på hur det är att må bra säger hon 


och har hittat en motivation att hålla fast vid när dipparna kommer.  


 


N. blev från början aktuell på vuxenenheten genom en anmälan från 


sjukvården då hon varit inlagd på hjärtintensiven för intox. Vid första 


kontakt är N. hjälpsökande och det framkommer att hon vill ha hjälp men 


inte riktigt vet med vad. Under utredningen framkommer det att hon har 


missbruksproblematik men också är och har varit utsatt för våld i nära 


relation samt lider av psykisk ohälsa. Hon önskar då bli placerad på ett 


behandlingshem för att bland annat bryta sitt missbruk och få hjälp med sitt 


psykiska mående.  


 


Under placering har det jobbats med både missbruket, hennes psykiska hälsa 


samt det våld hon utsatts för. Det framkommer under placering på första 


behandlingshemmet att mannen som senast utsatt henne för våld fått reda på 


var hon är på behandling och tagit kontakt med henne först via telefon men 


sen när hon bytt telefonnummer via brev. Hon söker skyddsmarkering hos 


skatteverket i och med förflyttning för att motverka att han tar kontakt igen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Hon önskar även ta tag mer i att bearbeta det våld hon varit med om, samt 


påbörja ett arbete mot en mer hållbar strukturerad vardag.  


 


Det pågår en utredning rörande neuropsykiatrisk diagnos som förväntas vara 


klar efter årsskiftet.     


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2022 


Kostnad placering daterad den 15 december 2022 


Utredning daterad den 22 december 2022 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


Boende 


Akt 
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§ 21 Dnr 00160/2022 


Vård med stöd SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Vården av Moddasir Shinwari (120704-T010) är övervägd enligt 6 kap 8 § 


socialtjänstlagen (SoL) och rapporten läggs till handlingarna. 


 


2. Moddasir Shinwari (120704-T010) beviljas bistånd i form av förlängd 


tillfällig familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § och 6 kap 1 § 


socialtjänstlagen hos familjehemmet Maria Noorahmad (720715-6766), 


Börsvägen 14, 827 35 Ljusdal. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Moddasir Shinwari (120704-T010) 


Henrik Rosén (801010-0058), god man, Jonpersvägen 7, 827 51 Järvsö 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2022 


Kostnad placering daterad den 28 oktober 2022 


Övervägande daterat den 15 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


Boende 


God man 


Akt 
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§ 22 Dnr 00100/2021 


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Vården av Leonora Karlsson Abrahamsson (050620-6861) är övervägd 


enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen (SoL) och rapporten läggs till handlingarna. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Leonora Karlsson Abrahamsson (050620-6861) 


Marie Abrahamsson (650829-6628) 


Nils-Åke Karlsson (721220-0518) 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2022 


Kostnad placering daterad den 18 november 2022 


Övervägande daterat den 27 december 2022 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


Akt 
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§ 23 Dnr 00149/2019 


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Vården gällande Hannes Nordén (110107-6212) har övervägts enligt 2 § 


och 13 § 1 st lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 


rapporten läggs till handlingarna. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Hannes Nordén (110107-6212), barnet 


Rose-Marie Nordén (770124-7509), vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2022 


Kostnad placering daterad den 15 december 2022 


Övervägande daterat den 15 december 2022 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


Akt 
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§ 24 Dnr 00150/2019 


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Vården gällande Madicken Nordén (070428-1989) har övervägts enligt 2 


§ och 13 § 1 st lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 


och rapporten läggs till handlingarna. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Madicken Nordén (070428-1989), barnet 


Rose-Marie Nordén (770124-7509), vårdnadshavare 


Magnus Ljungqvist (750701-7577), vårdnadshavare   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2022 


Kostnad placering daterad den 15 december 2022 


Övervägande daterat den 16 december 2022 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


Akt 
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§ 25 Dnr 00129/2020 


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Vården gällande Molly Olsson (180522-8689) har övervägts enligt 2 § och 


13 § 1 st lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 


rapporten läggs till handlingarna. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Molly Olsson (180522-8689), barnet 


Hanna Olsson (961221-7340), vårdnadshavare 


John Olsson (760415-7516), vårdnadshavare           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2022 


Kostnad placering daterad den 15 december 2022 


Övervägande daterat den 16 december 2022 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


Akt 
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§ 26 Dnr 00192/2022 


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Vården av Jonathan Fredriksson, 100815-6612, är övervägd enligt 6 kap 8 


§ socialtjänstlagen (SoL) och rapporten läggs till handlingarna. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Jonathan Fredriksson, 100815-6612, barnet 


Göran Ebervall, 540202-0191, särskilt förordnad vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 december 2022 


Kostnad placering daterad den 16 december 2022 


Övervägande daterat den 12 december 2022 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-16 


Akt 


 





