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Plats: Folkets Hus Myra/Teams digitalt 

Justerare: Minoriteten 

  

 

Föredragningslista:  

1. Upprop och val av justerare (minoriteten) 

Diarienummer: LAN/2021:17 

 

2. Pärmredovisning (delegationsbeslut, domar, kännedomsärenden) 

Diarienummer: LAN/2021:18 

Förslag till beslut:  

- godkänna pärmredovisningen  

 

3. LAN - Muntlig information 2021 

Diarienummer: LAN/2020:96 

Förslag till beslut:  

- godkänna den muntliga informationen för april 

 

4. Rapporter April 2021 

Diarienummer: LAN/2021:2 

Förslag till beslut:  

-notera rapporten för april och uppdra till förvaltningen att arbeta vidare i enlighet med tidigare 

inriktningsbeslut 

 

5. LAN – Månadsuppföljning 2021 

Diarienummer: LAN/2020:97 

Förslag till beslut:  

-godkänna information om månadsuppföljningen per 31 mars 

 

6. Kvalitetsberättelse 2020 

Diarienummer: LAN/2021:48 

Förslag till beslut:  

-godkänna upprättad rapport för socialtjänstens verksamhet 
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7. Remiss - Ett regionalt utrednings-och behandlingshem för unga med risk-och 

missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år 

Diarienummer: LAN/2021:47 

Förslag till beslut:  

- ställa sig bakom förslaget med förbehållet att samtliga medlemskommuner och Region Värmland 

ställer sig bakom förslaget så som det är beräknat med budget och planerad verksamhet 

 

- efterfråga en beskrivning och plan för hur Vårdförbundet ska arbeta med eventuella 

anpassningar av budgeten vid lägre beläggning än beräknat och hur informationen och dialogen 

om det med medlemskommunernas nämnder och tjänstemannaorganisationer ska gå till.   

 

8. Kurser, konferenser - Politiker 2021 

Diarienummer: LAN/2021:31 

Förslag till beslut:  

-godkänna deltagande för Gert Björnvall, Marian Gustavsson, Anders Ljungsten, David Larsson och 

Sofia Faivre på Socialchefsdagarna i Malmö från och med 2021-11-24 till och med 2021-11-26 

 

9. SEKRETESS - Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken 

Diarienummer: LAN/2021:19 

Förslag till beslut: - 

- ansöka om vårdnadsöverflytt, avseende en flicka född 2013, hos Värmlands Tingsrätt 

10. SEKRETESS - Begäran om beslut till Värmlands Tingsrätt att inge stämningsansökan gällande 

behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt FB 8a § 

Diarienummer: LAN/2021:19 

Förslag till beslut  

- inge stämningsansökan till Värmlands Tingsrätt gällande behov av särskilt förordnad 

vårdnadshavare enligt FB 6 kap 8a § gällande flicka född 2005, flicka född 2008 och pojke född 

2012 

 

Gert Björnvall (S) Helen Sander 
Ordförande Sekreterare 

 


