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Datum

Arbetsmarknads och sociaInimnden

2020-04-01

Plats och tid

Folkparksrestaurangen, onsdagen den 1 april 2020 klockan 12:45

Beslutande

Ledamöter
Maria Fernmalm (5), tjänstgörande ordförande
Jessica Eriksson (5), tjänstgörande ersättare för Ove Schönning (S)
Kennet Hedman (M)
Barbro Andin Mattsson (C)
Waldemar Olsson (V)
Marie Mill (LB)
Kurt Ljung (SD)

Övriga deltagande

Kenneth Forssell, förvaltningschef
Marie Larsson, enhetschef lEO, § 65
Emelie Widmark, socialsekreterare, § 65
Asa Älander, nämndsekxeterare

Utses att justera

Waldemar Olsson

Justeringens plats och tid

Tallåsenrummet, plan 1, Kommunhuset, Ljusdal, 2020-04-07
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LJUSDALSKOMMUN
PROTOKOLL
Arbetsmarknads.. och socialnämnden

§65

‘04O1

Dnr00003/2020

Budgetuppföjnng 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår
Kommunfullmäktige beslutar
1. Vid extraordinära kostnader för enskilda placeringar ska detta anmälas till
kommunfullmäktige tillsammans med en begäran om motsvarande
förstärkning av arbetsmarknads- och socialnämndens budget.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott behövde på
sammanträdet den 27 februari 2020 fatta beslut gällande förhöjda kostnader
hänförda till placering. Enhetschef har normalt sett delegation för
omplaceringar där vårdbehovet förändras för de första tre månaderna. Då
kostnaden blir rejält förhöjd har förvaltningen tagit ett principbeslut relaterat
till det ekonomiska läget att lyfta den extraordinära kostnaden till politiken
för deras avgörande.
Samtal har förts med olika vårdgivare utifrån rekommendationen från
psykologisk utvärdering. Den enda vårdgivare som uppger sig kunna möta
det beskrivna behovet är Humana, som tidigare skräddarsytt en lösning för
nämnden i ett annat ungdomsärende. Humana kan erbjuda en vårdlösning
som följer rekommendationen, som innebär att berörd individ får bo i en
egen lägenhet, med egen personal. Den föreslagna lösningen bedöms kunna
tillgodose berörd individs behov.
Förvaltningen arbetar vidare på att hitta en mer kostnadseffektiv lösning,
men tills vidare befinner sig personen fortfarande på låst institution.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 mars 2020
Kostnad placering daterad den 21 februari 2020
Protokollsutdrag IFOAU 2020-02-27 § 36
Svar från kommunstyrelsens ordförande daterat den 25 mars 2020

Justerandes signatur

Ugsbestyande
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden
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Dnr00096/2020

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Beslutet om att minska antalet ledamöter i arbetsmarknads- och
socialnämnden från den 24 mars 2020 ( 40) upphävs.
2. Nämnden består även fortsättningsvis av 9 ledamöter och nio ersättare.

3. Beslutet gäller från och med nämndsammanträdet den 21 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 mars 2020
fattades två beslut om nämndens sammansättning i tider med covid -19.
Dessa beslut lyder: Från och med nämndsammanträdet den 21 april består
arbetsmarknads- och socialnämnden av Ove Schönning, Maria Fernmalm,
Kennet Hedman, Waldemar Olsson och Marie Mill. Samt att Beslutet gäller
tills foikhälsomyndigheten förklarar faran för Corona är över. Besluten
fattades med omedelbar justering.
Det visade sig vid en kontroll mot kommunallagen (2017:725) att enskild
nämnd inte får fatta ett sådant beslut.
1 kommunallagen står bland annat följande om nämnderna:
5 kap 1 § gällande Fullmäktige:
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt för kommunen eller regionen, främst
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i
andra författningar. Lag (2019:835).
6 kap 16-17 § och 27 § gällande Styrelsen och övriga nämnder:
16 § Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige till det antal
som fullmäktige bestämmer. Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska
fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra.
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17 § Fullmäktige ska besluta om ersättarnas tjnstgo’ing i nämnderna.
Ersättarna ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Även
ersättare som inte tjänstgör får närvara vid sammanträdena. Fullmäktige ska
besluta i vilken utsträckning ersättarna ska ha rätt att delta i överläggningar
och få sin mening antecknad i protokollet.
27 § En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av
ledamöterna är närvarande.
Dessutom får antalet ledamöter inte ändras mitt under en pågående
mandatperiod. Detta innebär att beslutet från närnndsammanträdet den 24
mars 2020 behöver rivas upp

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterat den 26 mars 2020
Beslutsexpediering
2020-04-08
Akt
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