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§ 79 Dnr 00032/2022 

Domar för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 26 april 2022 

finns följande domar för kännedom: 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3701-21 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och dömde i 

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 74-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och dömde i 

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 22, 23 och 24-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet avseende 

rådrum för att sänka boendekostnaderna och i övrigt avslogs överklagandena 

utan kommentarer. Rätten dömde i enlighet med arbetsmarknads- och 

socialnämndens beslut. 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat slutgiltigt beslut i mål 5606-21 

gällande avskrivning av ansökan om vård enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningsrätten beslutade i 

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 5645-21 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och dömde i 

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 5648-21 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och dömde i 

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4033-21 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och dömde i 

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 
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Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 828-22 gällande ansökan 

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

Förvaltningsrätten beviljade vård och dömde i enlighet med arbetsmarknads- 

och socialnämndens beslut.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 

Domar daterade i mars och april 2022 

Beslutsexpediering 

2022-04-29 

Akt 
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§ 80 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 17 mars 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande en snabb flytt 

avseende en person i skydd enligt 4 kap 1 § SoL. Ordförandebeslutet gällde 

fram till nästkommande arbetsutskott och fastställdes där den 5 april. 

Den 31 mars fattades ett ordförandebeslut gällande en förlängd placering 

enligt 4 kap 1 § SoL. Ordförandebeslutet gällde fram till nästkommande 

arbetsutskott och fastställdes där den 5 april. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 

Ordförandebeslut under mars 2022 

Beslutsexpediering 

2022-04-29 

Akt 

Protokoll ASN 26/4
(Signerat, SHA-256 FB1E6EB2CF930EC86CAA4B615F43E57A6405A2C45105A0A618C23B31D18297CF)

Sida 12 av 33



Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

13(32) 

Datum 

2022-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 81 Dnr 00027/2022 

Förvaltningschefen informerar 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 26 april 2022 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 

gång framåt inom förvaltningen. 

Kenneth Forssell informerar om 

- personalsituationen/rekryreringsläge

- andel av Gävleborgs kommuner som uppbär försörjningsstöd är minst i

Ljusdal (0,9 %)

- bilpoolsutredningen är påbörjad - den skulle ha varit klar i april

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 

Bildspel daterat den 26 april 2022 

Beslutsexpediering 

2022-04-29 

Akt 
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§ 82 Dnr 00006/2022 

Månadsuppföljning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 26 april 2022 

presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning med hjälp 

av nyckeltal per mars 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 

Bildspel daterat den 26 april 2022 

Beslutsexpediering 

2022-04-29 

Akt 
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§ 83 Dnr 00061/2022  

Remiss betänkandet En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden bordlägger remissvaret till 

nämndsammanträdet den 24 maj 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun är en av de utvalda remissinstanserna när det gäller 

betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker 

(SOU 2021:95). Kommunstyrelsens beredning har beslutat att 

arbetsmarknads- och socialnämnden ska svara på denna remiss för Ljusdals 

kommuns räkning.  

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar  

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdals kommun tar inte ställning i 

frågan gällande gårdsförsäljningen av alkoholdrycker. Däremot har vi 

invändningar mot att prövning och tillsyn åläggs kommunerna. Anledningen 

till detta är att utredningen inte har lyckats svara på hur det skulle kunna 

genomföras på ett rättssäkert och över landet likartat sätt.  

 

Vi anser också att skillnaden i tillsyn och kontroller mellan servering och 

försäljning är för stor. Med det menar vi att kommunens tillsynsansvar idag 

gäller för försäljning där förtäring sker på stället (servering) är något helt 

annat än den tillsyn som behövs för försäljning av alkoholdrycker 

(detaljhandel) i den mängd som utredningen föreslår.   

            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2022 

Remissmissiv daterat den 31 januari 2022 

Remiss daterad i december 2021 

Yrkanden 

Maria Fernmalm (S), Marie Mill (LB) och Kennet Hedman (M) yrkar bifall 

till förslaget till remissvar. 
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Helena Brink (L) yrkar på att ärendet ska avgöras på arbetsmarknads- och 

socialnämndens sammanträde i maj. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkanden från Maria Fernmalm och Kennet Hedman mot 

yrkandet från Helena Brink mot varandra. Ordförande finner att 

arbetsmarknads- och socialnämnden bortlägger ärendet till sammanträdet 

den 24 maj. 

 

Beslutsexpediering 

2022-04-29 

Akt 
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§ 84 Dnr 00036/2022  

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån invasionen av Ukraina och en antagen flyktingvåg som följd har 

Ljusdals Kommun tillsatt en krisgrupp. Det tidigt stått klart – bland annat 

med uppgifterna som kommer till kommunen från Länsstyrelsen att det 

behövs någon som har den övergripande rollen. Därför har  

arbetsmarknadshandläggare hos AME Ramin Maihanparast frigjorts från 

sina ordinarie arbetsuppgifter för att ingå i krisgruppen fram till sista augusti 

2022. 

 

Ramin Maihanparast deltar på nämndsammanträdet den 26 april och berättar 

med om uppdraget.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-04-29 

Akt 
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§ 85 Dnr 00020/2022 

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

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

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

första kvartalet 2022 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens

revisor för kännedom.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens socialnämnd, eller motsvarande, är skyldig att rapportera till 

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

har verkställts tre månader efter beslut.  

Varje kvartal ska nämnden skicka in en individrapport för varje gynnande 

beslut som inte verkställts inom tre månader.  

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

verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 

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

Denna rapportering till IVO avser första kvartalet, 1/1-31/3, 2022. 

Av kvartalsrapporten framgår att det finns 2 gynnande beslut som ej 

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

familjeomsorg. 

Beslut om kontaktperson enligt SoL, beviljad den 9 juli 2021. Kontaktperson 

utsedd. Den 16 augusti 2021 tackar tilltänkt kontaktperson nej till uppdraget. 

Den 12 december 2021 finns ny kontaktperson att erbjuda. Den 22 februari 

2022 tilltänkt kontaktperson vill avvakta med att tillträda uppdraget. Den 5 

april 2022 tackar tilltänkt kontaktperson nej till uppdraget. Sökandet efter 

lämplig kontaktperson fortsätter. 

Beslut om kontaktperson enligt SoL, beviljad den 18 november 2021. 4 april 

2022 tilltänkt kontaktperson inte längre aktuell. Sökandet efter lämplig 

kontaktperson fortsätter. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 

Beslutsexpediering 

2022-04-29 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 86 Dnr 00024/2022 

Föreningsbidrag 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Bevilja kvinnojouren Viljan 305 820 kronor i föreningsbidrag för 2022 i

enlighet med befintligt avtal.

Sammanfattning av ärendet 

Inför fördelningen av 2020 års föreningsbidrag kom arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen överens om att flytta över den 

budgeterade delen av föreningsbidraget för brottsofferjouren och 

kvinnojouren Viljan samt deras avtal till arbetsmarknads- och 

socialnämnden. Då beröringspunkterna var flera i den nämnden. Vid 

årsskiftet 2020/2021 avslutades avtalet med Brottsofferjouren i Ljusdal. 

Kvinnojouren Viljan  

Kvinnojouren Viljan har enligt befintligt avtal rätt till 305 820 kronor i 

verksamhetsbidrag. Verksamhetsberättelse och resultatrapport för 2021 har 

skickats in i tid (enligt avtal före 31 mars årets efter). 

Under nämndsammanträdet den 26 april kommer verksamhetschef Lotta Fält 

och berättar om kvinnojourens arbete.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 mars 2022 

Verksamhetsberättelse för 2021 

Årsbokslut 2021 

Beslutsexpediering 

2022-04-29 

Ekonomienheten 

Akt 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(32) 

Datum 

2022-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 87 Dnr 00014/2022 

Ärendegranskning delegeringsbeslut enligt 
socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen, 
vuxenärenden 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Beskrivningen består av två avidentifierade ärenden vid vuxenenheten med 

syftet att åskådliggöra handläggningsprocessen. Urvalet är slumpmässigt 

utifrån de avgränsande kriterierna att det ena ärendet ska innehålla 

något/några beslut enligt LVM medan det andra enbart ska baseras på beslut 

enligt SoL. Samtliga uppgifter är hämtade från ärendets beslutsträd, 

journaler och utredningsprocesser i TRESERVA. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2022 

Granskningsmallar för ärende 1 & 2 

Beslutsexpediering 

2022-04-29 

Akt 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(32) 

Datum 

2022-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 88 Dnr 00085/2022 

Rätt till heltid - remiss 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Anta remissvaret.

2. Skicka remissvaret till kommunstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet 

Redan 2014 fattades beslutet om att arbeta för att öka sysselsättningsgraden 

från deltid till heltid för anställda. Uppdraget innebar de kommande fyra  

åren att ta fram regelverk, rutiner och att hantera budgetfrågor kring detta 

beslut. 

Parallellt med detta slöts en överenskommelse mellan arbetsgivaren och 

arbetstagarorganisationen kommunal år 2016 ett central kollektivavtal där 

målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade 

verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och 

har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats. 

Uppföljning av arbetet med rätt till heltid samt Heltidsresan togs upp under 

första kvartalet 2021. Kommunstyrelseförvaltningen föreslog att rätt till 

heltid ska upphävas då Heltidsresan inkluderar och har målsättningen att öka 

antalet heltidstjänster i kommunen.  

Inför att förslaget ska tas vidare till kommunstyrelsen för beslut föreslogs av 

HR-chef att arbetsgivaren genomför förhandlingar enligt MBL. Detta för att 

på så sätt förankra och att arbetstagarorganisationerna ska bli inkluderade 

samt ges möjlighet att förmedla sina synpunkter till arbetsgivarens förslag. 

Vid förhandlingen var förslaget att beslutet om rätt till heltid ska upphöra 

från 2022-03-01. Med tanke på att förhandlingarna har dragit ut på tiden 

föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger 

förvaltningen i uppdrag att bestämma datum för verkställighet.  

Inför beslutet vill kommunstyrelsen att samtliga nämnder lämnar ett 

remissvar gällande frågan och svaret ska vara kommunstyrelsen till handa 

senast den 29 april 2022. Då remissen kom arbetsmarknads- och 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(32) 

Datum 

2022-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

socialnämnden tillhanda dagen efter nämndsammanträdet i mars fanns ingen 

möjlighet att ta upp ärendet som ett informationsärende innan beslut. 

Ordförande tog då beslutet att alla ledamöter skulle få remissen utskickad via 

mail direkt efter att den hade registrerats. För att möjliggöra diskussion 

kommer ärendet att introduceras som första ärende på nämndsammanträdet 

den 26 april 2022. Därefter får ledamöterna möjlighet att diskutera 

sinsemellan under förmiddagsrasten och lunchen. Sedan tas ärendet upp för 

diskussion och beslut under eftermiddagen. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar 

Rätt till heltid ska sammanfogas med Heltidsresan under innevarande år. 

Från första januari 2023 övergår rätt till heltid i Heltidsresan. 

Kommunfullmäktige ska fatta beslutet om ärendet.   

Maria Fernmalm (S) förklarar sig jävig och deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 14 mars § 46 

Tjänsteskrivelse från KS daterade den 1 mars 2022 

Protokoll från MBL-förhandling daterade den 9 och 10 december 2021 

Yrkanden 

Helena Brink (L) yrkar på att remissvaret ska lyda: Rätt till heltid ska 

sammanfogas med Heltidsresan under innevarande år. Från första januari 

2023 övergår rätt till heltid i Heltidsresan. Kommunfullmäktige ska fatta 

beslutet om ärendet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot yrkandet från Helena Brink. 

Ordförande finner att arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig bakom 

yrkandet.  

Beslutsexpediering 

2022-04-26 

Akt 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

24(32) 

Datum 

2022-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 89 Dnr 00002/2019 

Delegeringsordning för arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamheter 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Fastställer den tillfälliga ändringen i delegeringsordning fram till

revideringen den 24 maj 2022.

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2021 antogs den nu gällande delegeringsordningen för 

arbetsmarknads- och socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden 

har att ta ställning till delegation, medan kolumnen som reglerar 

vidaredelegering är förvaltningschefens ansvar. 

Dagens pågående konflikt i Ukraina gör att det finns behov av att införa en 

tillfällig förändring i delegeringsordningen som sedan behöver permanentas 

vid den planerade revideringen av hela delegeringsordningen som ska göras 

på nämndsammanträdet den 24 maj 2022. Gällande ersättning enligt Lag om 

mottagande av asylsökande (LMA) har kommuner inget ansvar juridiskt för 

ersättningar för personer som omfattas av massflyktsdirektivet.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tittar på frågan och deras 

slutsats blir följande: ”De som flytt från Ukraina och som får 

uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet omfattas av lagen om 

mottagande av asylsökande, LMA, och har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 

1 § SoL för sådant bistånd som kan beviljas enligt LMA, inte heller sådant 

bistånd som behövs för att undgå en akut nödsituation (HFD 2017 ref. 33).” 

Men - om och kanske – så kan i framtiden en situation möjligen komma att 

uppstå, där Migrationsverket på grund av överbelastning skulle kunna be 

kommuner om assistans att betala ut LMA mot återsökning. Både integration 

som redan i dag har rätt enligt delegationsordningen att betala ut ersättning 

enligt LMA (Lag om mottagande av asylsökande) och försörjningsstöd – 

som inte har det idag behöver kunna betala ut denna form av ersättning mot 

återsökning. 

Denna förändring kommer att vara föremål för förhandlingen enligt 11 § 

MBL och förhandlingen kommer att vara klar i tid till nämndbeslutet ska 

fattas. 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

25(32) 

Datum 

2022-04-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2022 

Tabell tillfällig revidering av delegationsordningen. 

 

Beslutsexpediering 

2022-04-29 

Akt 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

26(32) 

Datum 

2022-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 90 Dnr 00019/2022 

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

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

individ- och familjeomsorgen i mars 2022 avseende utredning och 

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

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

vård av unga (LVU). 

Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 

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

beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 

delegationsordning. 

Övriga delegeringsbeslut 

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

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

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) samt 21 kap § 1 med 

motiveringen att vissa uppgifter som inte kan lämnas ut då det inte står klart 

att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne 

närstående lider men. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 

Tabell delegationsbeslut översikt daterad den 11 april 2022 

Tabell delegationsbeslut detalj daterad den 11 april 2022 

Delegationsbeslut utlämnande av handling - daterade den 1 april 2022 

Beslutsexpediering 

2022-04-29 

Akt 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

27(32) 

Datum 

2022-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 91 Dnr 00031/2022 

Ärenden för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträde den 26 april 2022 

finns följande ärenden för kännedom: 

Europa förbereder sig för den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. 

Redan nu har fler människor flytt från Ukraina än som kom till Europa från 

Syrien 2015. Sverige ska ta sitt ansvar men andra länder förväntas även ta 

sitt ansvar. Mottagandet ska ske med kontroll, under ordnade former och 

med en jämnare fördelning över hela landet. 

Justitiedepartementet har under början av april remitterat ett utkast till 

lagrådsremiss med förslag på åtgärder för att ordna tillräckligt många 

boendeplatser samt åstadkomma en jämnare fördelning över landet av 

boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av 

EU:s massflyktsdirektiv. 

Migrationsverket behåller huvudansvaret för mottagandet av personer i 

Sverige med stöd av massflyktsdirektivet. Myndigheten föreslås bland annat 

få rätt att anvisa en kommun som ska ordna boendet för dessa personer och 

att bestämmelser ska införas i befintlig lag, någonting som kommunerna ska 

få ersättning för. Dessa ersättningar kommer, liksom fördelningen av 

anvisningar, att regleras i förordning. Det föreslås också att kommunerna ges 

befogenhet att anordna boenden för dessa personer. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

För arbetsmarknads- och socialförvaltningens del har man redan tillsatt en 

person som ska arbeta med detta inom budget. 

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

Under slutet av 2021 initierade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en 

tillsyn av samtliga kommuners arbete med barns delaktighet vid 

omplaceringar mellan olika vårdformer oavsett om placeringen skett med 

stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

28(32) 

Datum 

2022-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

IVO har mottagit uppgifter från er kommun på IVO:s begäran. Utifrån era 

uppgifter har IVO i nuläget valt att inte granska Ljusdals kommun ytterligare 

inom den aktuella tillsynen. Därför beslutar IVO att avsluta ärendet för 

kommunens del. 

Genom en digital enkät som IVO skickat ut inom ramen för IVO:s tillsyn av 

omplaceringar mellan olika vårdformer, dnr. 2.7.1-45290/2021, har nämnden 

inkommit med uppgifter avseende omplaceringar och hemflytt av barn. 

Enkätsvaren från respektive kommun/stadsdel har utgjort underlag för en 

riskanalys tillsammans med andra ärenden hos IVO med koppling till 

omplacering och hemflytt. Utifrån resultatet av riskanalysen har IVO valt ut 

26 kommuner och stadsdelar för fortsatt tillsyn. IVO har valt att i nuläget 

inte granska övriga 131 kommuner och stadsdelar ytterligare inom den 

aktuella tillsynen. 

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

Hot och hat som förtroendevalda utsätts för ska kartläggas och stödet för att 

förebygga och hantera det stärkas. Regeringen har beslutat om ett uppdrag 

till Brottsförebyggande rådet (Brå) samt tilldelandet av medel till Sveriges 

kommuner och regioner (SKR). Personer som engagerar sig i samhällsfrågor 

och deltar i samhällsdebatten är särskilt drabbade av hat och hot och riskerna 

för förtroendevalda att utsättas ökar under valår. 

Regeringen ger Brå i uppdrag att genomföra Politikernas trygghetsunder-

sökning för valåret 2022, där omfattningen och konsekvenserna av 

trakasserier, hot och våld som politiskt förtroendevalda utsätts för ska 

kartläggas. Resultaten ska därefter jämföras med resultaten från tidigare 

kartläggningar som Brå har genomfört. Brå ska redovisa uppdraget till 

Regeringskansliet senast den 10 november 2023. 

SKR har under 2016–2021 beviljats medel av regeringen för insatser till 

kommuner och regioner för att stödja och utveckla ett systematiskt arbete 

med att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda. Nu beviljar 

regeringen ytterligare ett stöd till SKR på 1,5 miljoner kronor för att de ska 

kunna fortsätta att utveckla arbetet. 

Det kan komma att bli så att någon eller några förtroendevalda i 

arbetsmarknads- och socialnämnden får besvara BRÅs enkät då urvalet sker 

slumpmässigt. 

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

I propositionen ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat” 

föreslår regeringen fem lagändringar för att stärka principen om barnets 

bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn.  
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Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

29(32) 

Datum 

2022-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Följande lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022: 

• När barn tvångsvårdas på grund av missförhållanden i hemmet får

socialnämnden inte besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter

som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande

sätt.

• Det införs en skyldighet för socialnämnden att i vissa situationer överväga

om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud. Att besluta om

flyttningsförbud kan vara ett sätt att hindra en abrupt hemflytt, som barnet

kan ta skada av.

• Dagens skyldighet för socialnämnden att överväga vårdnadsöverflyttning

tidigareläggs, från tre till två år. Vårdnadsöverflyttningar kan skapa bättre

förutsättningar för kontinuitet och trygghet i vården.

• Det införs en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen för ett

barn efter det att vård enligt LVU har upphört.

• Det införs en skyldighet för socialnämnden att, om det finns anledning,

kontrollera föräldrars och vårdnadshavares missbruk. Det får socialnämnden

göra genom att uppmana dem att lämna drogtest.

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram stöd för tillämpningen av 

bestämmelserna om flyttningsförbud, uppföljning och drogtest. 

Då arbetsmarknads- och socialförvaltningen har en helhetssyn så kommer 

detta lagförslag inte innebära så genomgripande förändringar – dock kan det 

komma att innebära dyrare placeringar då det kan komma att innebära att 

placeringstiden kan bli längre. En annan del som i dagsläget – innan 

tillämpningarna kommer – är oklar är hanteringen av drogtesterna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 

Beslutsexpediering 

2022-04-29 

Akt 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

30(32) 

Datum 

2022-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 92 Dnr 00030/2022 

Protokoll för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämnden den 26 april 2022 finns följande 

protokoll för kännedom: 

Protokollsutdrag KF 2022-03-28  § 36 Avsägelse från Lars G Eriksson (SD) 

gällande uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden; 

Beslut: 1. Lars G Eriksson (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 2. 

Henrik Carlström (SD) väljs till ny ersättare. 3. Valet gäller för återstoden av 

mandatperioden. 

Protokollsutdrag KS 2022-03-14  § 38 Budgetdirektiv 2023; Beslut: 1. 

Direktiv för budget 2023 och ELP 2024-2025 antas som ett 

planeringsinstrument och grund för det fortsatta arbetet med budget 2023 

och ELP 2024-2025. 2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att 

upprätta preliminära budgetramar per nämnd samt att utfärda de anvisningar 

till nämnder och förvaltningar som krävs för beredning av ärendet. 

Protokollsutdrag KS 2022-03-14  § 39 Tillämpningsanvisningar 

Ekonomistyrningsregler; Beslut: 1. Tillämpningsanvisningar 

Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 

Beslutsexpediering 

2022-04-29 

Akt 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

31(32) 

Datum 

2022-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 93 Dnr 00033/2022 

Utbildningar och kurser 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juni, internationella dagen för föräldrar, sätter Länsstyrelsen fokus på 

hur du som beslutfattare, chef eller du som arbetar strategiskt med frågor 

kopplat till barn kan bidra till barns rätt att växa upp under goda, jämlika och 

trygga förhållanden. Det gör vi genom att uppmärksamma arbetet med stöd i 

föräldraskapet till alla föräldrar.  

Målgrupp 

Webbsändningen som är gratis vänder sig främst till beslutfattare, chefer 

eller dig som arbetar strategiskt med frågor kopplat till barn. Mer 

information och anmälan på länken: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-

oss/kalender/kalenderhandelser---orebro/2022-03-21-investera-i-barns-halsa-

och-utveckling.html Sista anmälningsdag är 29/5. 

Program 

Varför ska samhället erbjuda föräldrar föräldraskapsstöd? Madelene Larsson, 

nationell samordnare länsstyrelsernas föräldraskapsstödsuppdrag. 

Förebygga att barn hamnar i riskzonen för kriminalitet - vilken betydelse har 

föräldraskapsstöd? Föreläsare: Carin Götblad, polismästare på nationella 

operativa avdelningen, NOA. 

Förebygga våld – vilken betydelse har föräldraskapsstöd? Föreläsare: Karin 

Ljung Aust, Utredare, Jämställdhetsmyndigheten. 

Vilket hälsoekonomiskt värde finns av tidiga insatser och föräldraskapsstöd 

för barn och unga? Föreläsare: Inna Feldman, docent i hälsoekonomi, 

Uppsala universitet. 

Kommuner som satsat på investeringar i föräldraskapsstöd Hur kan 

kommuner bidra och skapa förutsättningar för att föräldrar erbjuds 

föräldraskapsstöd? Goda exempel från några kommuner presenteras. 

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

Brottsofferjouren Sverige och Sensus studieförbund bjuder in till en digital 

konferens om utsatta områden - ett ämne som berör och väcker känslor - 

förmodligen även en av de mest avgörande frågorna inför höstens val. Enligt 
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polisen så finns det idag 60 områden i Sverige som klassas som särskilt 

utsatta områden, utsatta områden eller riskområden.  

Vad innebär det här i praktiken för de boendes trygghet och 

påverkansmöjligheter? Vad kan vi tillsammans göra, vad görs redan och hur 

ser framtiden ut?  Vad är det för arbete som idag bedrivs och behövs nya 

strategier? Vad finns det för stöd att få och vem kan man samverka med? 

Vi ger två konferenser med samma innehåll och upplägg (18/5 eller 24/5 kl 

13-16). Anmälan görs via

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

ntent.Outlook/SGENMUBB/Allas%20Ansvar%20-%20Inbjudan.pdf och

konferensen är kostnadsfri.

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

Region Gävleborg inbjuder till Regional mötesplats för social hållbarhet den

3 juni 2022 kl 9,30-12,30. Digitalt eller på Elite Grand Hotel i Gävle. Syftet

med denna förmiddag är att öka kunskap om det civila samhällets betydelse

för social hållbarhet och att bidra till ökad samverkan mellan offentliga och

civila samhällets aktörer för stärkt social hållbarhet i Gävleborg.

Förmiddagen vänder sig till dig som är förtroendevald eller tjänsteperson

inom region/kommun/myndighet och akademi som vill utveckla sin

samverkan med civila samhället.

Anmälan görs via följande länk:

https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=11988&key=625 senast 25/5

och konferensen är kostnadsfri.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 

Beslutsexpediering 

2022-04-29 

Akt 
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§ 74 Dnr 00172/2021  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Nelly Ahlgren, 210127-3106, ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


Joline Nilsson 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 april 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-26 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 75 Dnr 00072/2019  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Tingsrätten i Uppsala om behov av överflyttning av 


vårdnaden enligt jämlikt 6 kap 8 a § föräldrabalken för Tristian Holmroos 


(190107-4615). 


 


2. Socialsekreterare Hanna Varga och specialistsocionom Annette 


Gabrielsson att föra socialnämndens talan i tingsrätten i detta mål. 


  


3. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Tristian Holmroos (190107-4615), barnet 


Nadia Libertad Holmroos (850419-6901), vårdnadshavare 


Caroline Carlstam (871218-7825), tilltänkt särskilt förordnad 


vårdnadshavare 


Micke Carlstam (850705-7878), tilltänkt särskilt förordnad vårdnadshavare           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 


Kostnad placering daterad den 7 mars 2022 


Utredning daterad den 7 april 2022 


Åtagande daterat 6 december 2021 


Samtycke 8 december 2021 


Ansökan om stämning daterat den 26 april 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-26 


Uppsala Tingsrätt 


Akt 
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§ 76 Dnr 00420/2019  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Hudiksvalls tingsrätt om behov av överflyttning av 


vårdnaden enligt 6 kap 8§ föräldrabalken för Bjou Andreas Sitthichai 


Meesit, 051207-5490. 


 


2.  Föreslår som vårdnadshavare Kerstin Linnea Hall, 790423-7562 


 


3. Utser specialistsocionom Annette Gabrielsson att föra socialnämndens 


talan i tingsrätten i detta mål. 


 


4. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Barnet: Bjou Andreas Sitthichai Meesit (051207-5490) 


Vårdnadshavare: Marja Björk Johansson (540402-7582) 


Tilltänkt vårdnadshavare: Kerstin Hall (790423-7562) 


           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2022 


Utredning daterad den 8 april 2022 


Åtagande daterat 10 mars 2022 


Samtycke 8 mars 2022 


Ansökan om stämning daterat den 26 april 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-26 


Hudiksvalls Tingsrätt 


Akt 
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§ 77 Dnr 00099/2019  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ärendet bordläggs och återupptas på arbetsmarknads- och socialnämnden 


den 24 maj 2022 då ansvarig handläggare behöver närvara. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Melwin Johanssons (140206-4636), barnet 


Ann-Louise Johansson (910428-4402), vårdnadshavare 


Göran Johansson (610803-1235), vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2022 


Utredning daterad den 29 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-29 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 78 Dnr 00087/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ansöker hos Förvaltningsrätten i Falun om att Emil Strid (060107-0097) 


bereds vård med stöd av 1, 2 och 3 §§ lagen med särskilda bestämmelser om 


vård av unga (LVU) på grund av brister i omsorgen och socialt 


nedbrytandebeteende.  


 


2. Ansöker hos Förvaltningsrätten i Falun om att rättens beslut ska gälla 


omedelbart. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Emil Strid (060107-0097), Den unge 


Thomas Strid (710726-7572), vårdnadshavare 


Charlotte Sunnanå (700512-14442), vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2022 


Kostnad placering daterad den 28 mars 2022 


Utredning daterad den 13 april 2022 


Vårdplan daterad den 14 april 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-26 


Förvaltningsrätten i Falun 


Vårdnadshavare 


Ombud 


Akt 
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§ 79 Dnr 00032/2022  


Domar för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 26 april 2022 


finns följande domar för kännedom:  


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3701-21 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och dömde i 


enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 74-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och dömde i 


enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 22, 23 och 24-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet avseende 


rådrum för att sänka boendekostnaderna och i övrigt avslogs överklagandena 


utan kommentarer. Rätten dömde i enlighet med arbetsmarknads- och 


socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat slutgiltigt beslut i mål 5606-21 


gällande avskrivning av ansökan om vård enligt lagen med särskilda 


bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningsrätten beslutade i 


enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 5645-21 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och dömde i 


enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 5648-21 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och dömde i 


enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4033-21 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och dömde i 


enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 
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Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 828-22 gällande ansökan 


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


Förvaltningsrätten beviljade vård och dömde i enlighet med arbetsmarknads- 


och socialnämndens beslut.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 


Domar daterade i mars och april 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-29 


Akt 
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§ 80 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 17 mars 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande en snabb flytt 


avseende en person i skydd enligt 4 kap 1 § SoL. Ordförandebeslutet gällde 


fram till nästkommande arbetsutskott och fastställdes där den 5 april. 


 


Den 31 mars fattades ett ordförandebeslut gällande en förlängd placering 


enligt 4 kap 1 § SoL. Ordförandebeslutet gällde fram till nästkommande 


arbetsutskott och fastställdes där den 5 april.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 


Ordförandebeslut under mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-29 


Akt 
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§ 81 Dnr 00027/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.    


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 26 april 2022 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 


gång framåt inom förvaltningen. 


 


Kenneth Forssell informerar om 


- personalsituationen/rekryreringsläge 


- andel av Gävleborgs kommuner som uppbär försörjningsstöd är minst i 


Ljusdal (0,9 %) 


- bilpoolsutredningen är påbörjad - den skulle ha varit klar i april            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 


Bildspel daterat den 26 april 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-29 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


14(32) 


Datum 


2022-04-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 82 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 26 april 2022 


presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning med hjälp 


av nyckeltal per mars 2022.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 


Bildspel daterat den 26 april 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-29 


Akt 
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§ 83 Dnr 00061/2022  


Remiss betänkandet En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Arbetsmarknads- och socialnämnden bordlägger remissvaret till 


nämndsammanträdet den 24 maj 2022.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun är en av de utvalda remissinstanserna när det gäller 


betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker 


(SOU 2021:95). Kommunstyrelsens beredning har beslutat att 


arbetsmarknads- och socialnämnden ska svara på denna remiss för Ljusdals 


kommuns räkning.  


 


Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar  


Arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdals kommun tar inte ställning i 


frågan gällande gårdsförsäljningen av alkoholdrycker. Däremot har vi 


invändningar mot att prövning och tillsyn åläggs kommunerna. Anledningen 


till detta är att utredningen inte har lyckats svara på hur det skulle kunna 


genomföras på ett rättssäkert och över landet likartat sätt.  


 


Vi anser också att skillnaden i tillsyn och kontroller mellan servering och 


försäljning är för stor. Med det menar vi att kommunens tillsynsansvar idag 


gäller för försäljning där förtäring sker på stället (servering) är något helt 


annat än den tillsyn som behövs för försäljning av alkoholdrycker 


(detaljhandel) i den mängd som utredningen föreslår.   


            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2022 


Remissmissiv daterat den 31 januari 2022 


Remiss daterad i december 2021 


Yrkanden 


Maria Fernmalm (S), Marie Mill (LB) och Kennet Hedman (M) yrkar bifall 


till förslaget till remissvar. 
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Helena Brink (L) yrkar på att ärendet ska avgöras på arbetsmarknads- och 


socialnämndens sammanträde i maj. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkanden från Maria Fernmalm och Kennet Hedman mot 


yrkandet från Helena Brink mot varandra. Ordförande finner att 


arbetsmarknads- och socialnämnden bortlägger ärendet till sammanträdet 


den 24 maj. 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-29 


Akt 
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§ 84 Dnr 00036/2022  


Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Utifrån invasionen av Ukraina och en antagen flyktingvåg som följd har 


Ljusdals Kommun tillsatt en krisgrupp. Det tidigt stått klart – bland annat 


med uppgifterna som kommer till kommunen från Länsstyrelsen att det 


behövs någon som har den övergripande rollen. Därför har  


arbetsmarknadshandläggare hos AME Ramin Maihanparast frigjorts från 


sina ordinarie arbetsuppgifter för att ingå i krisgruppen fram till sista augusti 


2022. 


 


Ramin Maihanparast deltar på nämndsammanträdet den 26 april och berättar 


med om uppdraget.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-29 


Akt 
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§ 85 Dnr 00020/2022  


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


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


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


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


första kvartalet 2022 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens 


revisor för kännedom.    


Sammanfattning av ärendet 


Kommunens socialnämnd, eller motsvarande, är skyldig att rapportera till 


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


har verkställts tre månader efter beslut.  


 


Varje kvartal ska nämnden skicka in en individrapport för varje gynnande 


beslut som inte verkställts inom tre månader.  


 


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


verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 


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


 


Denna rapportering till IVO avser första kvartalet, 1/1-31/3, 2022. 


Av kvartalsrapporten framgår att det finns 2 gynnande beslut som ej 


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


familjeomsorg. 


  


Beslut om kontaktperson enligt SoL, beviljad den 9 juli 2021. Kontaktperson 


utsedd. Den 16 augusti 2021 tackar tilltänkt kontaktperson nej till uppdraget. 


Den 12 december 2021 finns ny kontaktperson att erbjuda. Den 22 februari 


2022 tilltänkt kontaktperson vill avvakta med att tillträda uppdraget. Den 5 


april 2022 tackar tilltänkt kontaktperson nej till uppdraget. Sökandet efter 


lämplig kontaktperson fortsätter. 


 


Beslut om kontaktperson enligt SoL, beviljad den 18 november 2021. 4 april 


2022 tilltänkt kontaktperson inte längre aktuell. Sökandet efter lämplig 


kontaktperson fortsätter. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-29 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 86 Dnr 00024/2022  


Föreningsbidrag 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Bevilja kvinnojouren Viljan 305 820 kronor i föreningsbidrag för 2022 i 


enlighet med befintligt avtal.   


Sammanfattning av ärendet 


Inför fördelningen av 2020 års föreningsbidrag kom arbetsmarknads- och 


socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen överens om att flytta över den 


budgeterade delen av föreningsbidraget för brottsofferjouren och 


kvinnojouren Viljan samt deras avtal till arbetsmarknads- och 


socialnämnden. Då beröringspunkterna var flera i den nämnden. Vid 


årsskiftet 2020/2021 avslutades avtalet med Brottsofferjouren i Ljusdal. 


 


Kvinnojouren Viljan  


Kvinnojouren Viljan har enligt befintligt avtal rätt till 305 820 kronor i 


verksamhetsbidrag. Verksamhetsberättelse och resultatrapport för 2021 har 


skickats in i tid (enligt avtal före 31 mars årets efter). 


 


Under nämndsammanträdet den 26 april kommer verksamhetschef Lotta Fält 


och berättar om kvinnojourens arbete.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 21 mars 2022 


Verksamhetsberättelse för 2021 


Årsbokslut 2021 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-29 


Ekonomienheten 


Akt 
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§ 87 Dnr 00014/2022  


Ärendegranskning delegeringsbeslut enligt 
socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen, 
vuxenärenden 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Beskrivningen består av två avidentifierade ärenden vid vuxenenheten med 


syftet att åskådliggöra handläggningsprocessen. Urvalet är slumpmässigt 


utifrån de avgränsande kriterierna att det ena ärendet ska innehålla 


något/några beslut enligt LVM medan det andra enbart ska baseras på beslut 


enligt SoL. Samtliga uppgifter är hämtade från ärendets beslutsträd, 


journaler och utredningsprocesser i TRESERVA. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2022 


Granskningsmallar för ärende 1 & 2 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-29 


Akt 
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§ 88 Dnr 00085/2022  


Rätt till heltid - remiss 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Anta remissvaret. 


 


2. Skicka remissvaret till kommunstyrelsen. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart.   


Sammanfattning av ärendet 


Redan 2014 fattades beslutet om att arbeta för att öka sysselsättningsgraden 


från deltid till heltid för anställda. Uppdraget innebar de kommande fyra  


åren att ta fram regelverk, rutiner och att hantera budgetfrågor kring detta 


beslut. 


 


Parallellt med detta slöts en överenskommelse mellan arbetsgivaren och 


arbetstagarorganisationen kommunal år 2016 ett central kollektivavtal där 


målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade 


verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och 


har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats. 


 


Uppföljning av arbetet med rätt till heltid samt Heltidsresan togs upp under 


första kvartalet 2021. Kommunstyrelseförvaltningen föreslog att rätt till 


heltid ska upphävas då Heltidsresan inkluderar och har målsättningen att öka 


antalet heltidstjänster i kommunen.  


 


Inför att förslaget ska tas vidare till kommunstyrelsen för beslut föreslogs av 


HR-chef att arbetsgivaren genomför förhandlingar enligt MBL. Detta för att 


på så sätt förankra och att arbetstagarorganisationerna ska bli inkluderade 


samt ges möjlighet att förmedla sina synpunkter till arbetsgivarens förslag. 


Vid förhandlingen var förslaget att beslutet om rätt till heltid ska upphöra 


från 2022-03-01. Med tanke på att förhandlingarna har dragit ut på tiden 


föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger 


förvaltningen i uppdrag att bestämma datum för verkställighet.  


 


Inför beslutet vill kommunstyrelsen att samtliga nämnder lämnar ett 


remissvar gällande frågan och svaret ska vara kommunstyrelsen till handa 


senast den 29 april 2022. Då remissen kom arbetsmarknads- och 
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socialnämnden tillhanda dagen efter nämndsammanträdet i mars fanns ingen 


möjlighet att ta upp ärendet som ett informationsärende innan beslut. 


 


Ordförande tog då beslutet att alla ledamöter skulle få remissen utskickad via 


mail direkt efter att den hade registrerats. För att möjliggöra diskussion 


kommer ärendet att introduceras som första ärende på nämndsammanträdet 


den 26 april 2022. Därefter får ledamöterna möjlighet att diskutera 


sinsemellan under förmiddagsrasten och lunchen. Sedan tas ärendet upp för 


diskussion och beslut under eftermiddagen.        


      


Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar 


Rätt till heltid ska sammanfogas med Heltidsresan under innevarande år. 


Från första januari 2023 övergår rätt till heltid i Heltidsresan. 


Kommunfullmäktige ska fatta beslutet om ärendet.   


 


Maria Fernmalm (S) förklarar sig jävig och deltar inte i beslutet. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 


Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 14 mars § 46 


Tjänsteskrivelse från KS daterade den 1 mars 2022 


Protokoll från MBL-förhandling daterade den 9 och 10 december 2021 


Yrkanden 


Helena Brink (L) yrkar på att remissvaret ska lyda: Rätt till heltid ska 


sammanfogas med Heltidsresan under innevarande år. Från första januari 


2023 övergår rätt till heltid i Heltidsresan. Kommunfullmäktige ska fatta 


beslutet om ärendet. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot yrkandet från Helena Brink. 


Ordförande finner att arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig bakom 


yrkandet.  


 


Beslutsexpediering 


2022-04-26 


Akt 
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§ 89 Dnr 00002/2019  


Delegeringsordning för arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamheter 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Fastställer den tillfälliga ändringen i delegeringsordning fram till 


revideringen den 24 maj 2022.   


Sammanfattning av ärendet 


Den 14 december 2021 antogs den nu gällande delegeringsordningen för 


arbetsmarknads- och socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden 


har att ta ställning till delegation, medan kolumnen som reglerar 


vidaredelegering är förvaltningschefens ansvar. 


 


Dagens pågående konflikt i Ukraina gör att det finns behov av att införa en 


tillfällig förändring i delegeringsordningen som sedan behöver permanentas 


vid den planerade revideringen av hela delegeringsordningen som ska göras 


på nämndsammanträdet den 24 maj 2022. Gällande ersättning enligt Lag om 


mottagande av asylsökande (LMA) har kommuner inget ansvar juridiskt för 


ersättningar för personer som omfattas av massflyktsdirektivet.  


 


Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tittar på frågan och deras 


slutsats blir följande: ”De som flytt från Ukraina och som får 


uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet omfattas av lagen om 


mottagande av asylsökande, LMA, och har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 


1 § SoL för sådant bistånd som kan beviljas enligt LMA, inte heller sådant 


bistånd som behövs för att undgå en akut nödsituation (HFD 2017 ref. 33).”  


 


Men - om och kanske – så kan i framtiden en situation möjligen komma att 


uppstå, där Migrationsverket på grund av överbelastning skulle kunna be 


kommuner om assistans att betala ut LMA mot återsökning. Både integration 


som redan i dag har rätt enligt delegationsordningen att betala ut ersättning 


enligt LMA (Lag om mottagande av asylsökande) och försörjningsstöd – 


som inte har det idag behöver kunna betala ut denna form av ersättning mot 


återsökning. 


 


Denna förändring kommer att vara föremål för förhandlingen enligt 11 § 


MBL och förhandlingen kommer att vara klar i tid till nämndbeslutet ska 


fattas. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2022 


Tabell tillfällig revidering av delegationsordningen. 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-29 


Akt 
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§ 90 Dnr 00019/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


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


individ- och familjeomsorgen i mars 2022 avseende utredning och 


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


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


vård av unga (LVU). 


 


Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 


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


beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 


delegationsordning. 


 


Övriga delegeringsbeslut 


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


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


Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) samt 21 kap § 1 med 


motiveringen att vissa uppgifter som inte kan lämnas ut då det inte står klart 


att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne 


närstående lider men.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 


Tabell delegationsbeslut översikt daterad den 11 april 2022 


Tabell delegationsbeslut detalj daterad den 11 april 2022 


Delegationsbeslut utlämnande av handling - daterade den 1 april 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-04-29 


Akt 
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§ 91 Dnr 00031/2022  


Ärenden för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträde den 26 april 2022 


finns följande ärenden för kännedom: 


Europa förbereder sig för den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. 


Redan nu har fler människor flytt från Ukraina än som kom till Europa från 


Syrien 2015. Sverige ska ta sitt ansvar men andra länder förväntas även ta 


sitt ansvar. Mottagandet ska ske med kontroll, under ordnade former och 


med en jämnare fördelning över hela landet. 


 


Justitiedepartementet har under början av april remitterat ett utkast till 


lagrådsremiss med förslag på åtgärder för att ordna tillräckligt många 


boendeplatser samt åstadkomma en jämnare fördelning över landet av 


boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av 


EU:s massflyktsdirektiv. 


 


Migrationsverket behåller huvudansvaret för mottagandet av personer i 


Sverige med stöd av massflyktsdirektivet. Myndigheten föreslås bland annat 


få rätt att anvisa en kommun som ska ordna boendet för dessa personer och 


att bestämmelser ska införas i befintlig lag, någonting som kommunerna ska 


få ersättning för. Dessa ersättningar kommer, liksom fördelningen av 


anvisningar, att regleras i förordning. Det föreslås också att kommunerna ges 


befogenhet att anordna boenden för dessa personer. 


 


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 


För arbetsmarknads- och socialförvaltningens del har man redan tillsatt en 


person som ska arbeta med detta inom budget. 


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


Under slutet av 2021 initierade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en 


tillsyn av samtliga kommuners arbete med barns delaktighet vid 


omplaceringar mellan olika vårdformer oavsett om placeringen skett med 


stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen (1990:52) med 


särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 
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IVO har mottagit uppgifter från er kommun på IVO:s begäran. Utifrån era 


uppgifter har IVO i nuläget valt att inte granska Ljusdals kommun ytterligare 


inom den aktuella tillsynen. Därför beslutar IVO att avsluta ärendet för 


kommunens del. 


 


Genom en digital enkät som IVO skickat ut inom ramen för IVO:s tillsyn av 


omplaceringar mellan olika vårdformer, dnr. 2.7.1-45290/2021, har nämnden 


inkommit med uppgifter avseende omplaceringar och hemflytt av barn. 


 


Enkätsvaren från respektive kommun/stadsdel har utgjort underlag för en 


riskanalys tillsammans med andra ärenden hos IVO med koppling till 


omplacering och hemflytt. Utifrån resultatet av riskanalysen har IVO valt ut 


26 kommuner och stadsdelar för fortsatt tillsyn. IVO har valt att i nuläget 


inte granska övriga 131 kommuner och stadsdelar ytterligare inom den 


aktuella tillsynen. 


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


Hot och hat som förtroendevalda utsätts för ska kartläggas och stödet för att 


förebygga och hantera det stärkas. Regeringen har beslutat om ett uppdrag 


till Brottsförebyggande rådet (Brå) samt tilldelandet av medel till Sveriges 


kommuner och regioner (SKR). Personer som engagerar sig i samhällsfrågor 


och deltar i samhällsdebatten är särskilt drabbade av hat och hot och riskerna 


för förtroendevalda att utsättas ökar under valår. 


 


Regeringen ger Brå i uppdrag att genomföra Politikernas trygghetsunder-


sökning för valåret 2022, där omfattningen och konsekvenserna av 


trakasserier, hot och våld som politiskt förtroendevalda utsätts för ska 


kartläggas. Resultaten ska därefter jämföras med resultaten från tidigare 


kartläggningar som Brå har genomfört. Brå ska redovisa uppdraget till 


Regeringskansliet senast den 10 november 2023. 


 


SKR har under 2016–2021 beviljats medel av regeringen för insatser till 


kommuner och regioner för att stödja och utveckla ett systematiskt arbete 


med att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda. Nu beviljar 


regeringen ytterligare ett stöd till SKR på 1,5 miljoner kronor för att de ska 


kunna fortsätta att utveckla arbetet. 


 


Det kan komma att bli så att någon eller några förtroendevalda i 


arbetsmarknads- och socialnämnden får besvara BRÅs enkät då urvalet sker 


slumpmässigt. 


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


I propositionen ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat” 


föreslår regeringen fem lagändringar för att stärka principen om barnets 


bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn.  
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Följande lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022: 


• När barn tvångsvårdas på grund av missförhållanden i hemmet får 


socialnämnden inte besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter 


som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande 


sätt. 


• Det införs en skyldighet för socialnämnden att i vissa situationer överväga 


om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud. Att besluta om 


flyttningsförbud kan vara ett sätt att hindra en abrupt hemflytt, som barnet 


kan ta skada av. 


• Dagens skyldighet för socialnämnden att överväga vårdnadsöverflyttning 


tidigareläggs, från tre till två år. Vårdnadsöverflyttningar kan skapa bättre 


förutsättningar för kontinuitet och trygghet i vården. 


• Det införs en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen för ett 


barn efter det att vård enligt LVU har upphört. 


• Det införs en skyldighet för socialnämnden att, om det finns anledning, 


kontrollera föräldrars och vårdnadshavares missbruk. Det får socialnämnden 


göra genom att uppmana dem att lämna drogtest.  


 


Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram stöd för tillämpningen av 


bestämmelserna om flyttningsförbud, uppföljning och drogtest. 


 


Då arbetsmarknads- och socialförvaltningen har en helhetssyn så kommer 


detta lagförslag inte innebära så genomgripande förändringar – dock kan det 


komma att innebära dyrare placeringar då det kan komma att innebära att 


placeringstiden kan bli längre. En annan del som i dagsläget – innan 


tillämpningarna kommer – är oklar är hanteringen av drogtesterna.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 
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§ 92 Dnr 00030/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämnden den 26 april 2022 finns följande 


protokoll för kännedom: 


Protokollsutdrag KF 2022-03-28  § 36 Avsägelse från Lars G Eriksson (SD) 


gällande uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden; 


Beslut: 1. Lars G Eriksson (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 2. 


Henrik Carlström (SD) väljs till ny ersättare. 3. Valet gäller för återstoden av 


mandatperioden. 


 


Protokollsutdrag KS 2022-03-14  § 38 Budgetdirektiv 2023; Beslut: 1. 


Direktiv för budget 2023 och ELP 2024-2025 antas som ett 


planeringsinstrument och grund för det fortsatta arbetet med budget 2023 


och ELP 2024-2025. 2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att 


upprätta preliminära budgetramar per nämnd samt att utfärda de anvisningar 


till nämnder och förvaltningar som krävs för beredning av ärendet. 


 


Protokollsutdrag KS 2022-03-14  § 39 Tillämpningsanvisningar 


Ekonomistyrningsregler; Beslut: 1. Tillämpningsanvisningar 


Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antas.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 
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§ 93 Dnr 00033/2022  


Utbildningar och kurser 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Den 1 juni, internationella dagen för föräldrar, sätter Länsstyrelsen fokus på 


hur du som beslutfattare, chef eller du som arbetar strategiskt med frågor 


kopplat till barn kan bidra till barns rätt att växa upp under goda, jämlika och 


trygga förhållanden. Det gör vi genom att uppmärksamma arbetet med stöd i 


föräldraskapet till alla föräldrar.  


 


Målgrupp 


Webbsändningen som är gratis vänder sig främst till beslutfattare, chefer 


eller dig som arbetar strategiskt med frågor kopplat till barn. Mer 


information och anmälan på länken: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-


oss/kalender/kalenderhandelser---orebro/2022-03-21-investera-i-barns-halsa-


och-utveckling.html Sista anmälningsdag är 29/5. 


 


Program 


Varför ska samhället erbjuda föräldrar föräldraskapsstöd? Madelene Larsson, 


nationell samordnare länsstyrelsernas föräldraskapsstödsuppdrag. 


Förebygga att barn hamnar i riskzonen för kriminalitet - vilken betydelse har 


föräldraskapsstöd? Föreläsare: Carin Götblad, polismästare på nationella 


operativa avdelningen, NOA. 


Förebygga våld – vilken betydelse har föräldraskapsstöd? Föreläsare: Karin 


Ljung Aust, Utredare, Jämställdhetsmyndigheten. 


Vilket hälsoekonomiskt värde finns av tidiga insatser och föräldraskapsstöd 


för barn och unga? Föreläsare: Inna Feldman, docent i hälsoekonomi, 


Uppsala universitet. 


Kommuner som satsat på investeringar i föräldraskapsstöd Hur kan 


kommuner bidra och skapa förutsättningar för att föräldrar erbjuds 


föräldraskapsstöd? Goda exempel från några kommuner presenteras. 


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


Brottsofferjouren Sverige och Sensus studieförbund bjuder in till en digital 


konferens om utsatta områden - ett ämne som berör och väcker känslor - 


förmodligen även en av de mest avgörande frågorna inför höstens val. Enligt 
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polisen så finns det idag 60 områden i Sverige som klassas som särskilt 


utsatta områden, utsatta områden eller riskområden.  


 


Vad innebär det här i praktiken för de boendes trygghet och 


påverkansmöjligheter? Vad kan vi tillsammans göra, vad görs redan och hur 


ser framtiden ut?  Vad är det för arbete som idag bedrivs och behövs nya 


strategier? Vad finns det för stöd att få och vem kan man samverka med? 


 


Vi ger två konferenser med samma innehåll och upplägg (18/5 eller 24/5 kl 


13-16). Anmälan görs via 


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


ntent.Outlook/SGENMUBB/Allas%20Ansvar%20-%20Inbjudan.pdf och 


konferensen är kostnadsfri. 


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


Region Gävleborg inbjuder till Regional mötesplats för social hållbarhet den 


3 juni 2022 kl 9,30-12,30. Digitalt eller på Elite Grand Hotel i Gävle. Syftet 


med denna förmiddag är att öka kunskap om det civila samhällets betydelse 


för social hållbarhet och att bidra till ökad samverkan mellan offentliga och 


civila samhällets aktörer för stärkt social hållbarhet i Gävleborg. 


Förmiddagen vänder sig till dig som är förtroendevald eller tjänsteperson 


inom region/kommun/myndighet och akademi som vill utveckla sin 


samverkan med civila samhället. 


Anmälan görs via följande länk: 


https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=11988&key=625 senast 25/5 


och konferensen är kostnadsfri. 
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