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§ 100 Dnr 00032/2022 

Domar för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2022 

finns följande domar för kännedom: 

Södertörns tingsrätt har meddelat dom i mål 3219-22 gällande 

vårdnadsöverflytt. Tingsrätten beviljade vårdnadsöverflytt och dömde i 

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.  

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 969-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och dömde i 

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 549-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten upphäver det av  - och 

socialnämnden fattade beslutet och skickar tillbaka ärendet för en ny 

prövning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022 

Domar daterade i maj 2022 

Beslutsexpediering 

2022-05-30 

Akt 
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§ 101 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. 

Gällande perioden 31 mars – 16 maj 2022 har inga ordförandebeslut 

rapporterats. Det i sig behöver inte innebära att inga är gjorda, men för att de 

ska kunna rapporteras behöver de komma kommunkansliet till handa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 

Beslutsexpediering 

2022-05-30 

Akt 
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§ 102 Dnr 00027/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.          

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2022 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 

gång framåt inom förvaltningen. 

 

Kenneth Forssell informerar om: 

- organisatoriska förändringar   

- information gällande Ukraina          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 

Bildspel daterat den 24 maj 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-30 

Akt 
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§ 103 Dnr 00036/2022  

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Under våren har Niklas Larsson-Tiensuu praktiserat hos enheten strategisk 

och hållbar utveckling (ESHU). Hans uppgift har varit att kartlägga 

situationen för HBTQi-individer i Ljusdals kommun.  

På arbetsmarknads- och socialnämnden kommer Niklas att redovisa 

resultatet, men även informera nämnden om vad begreppt HBTQi står för 

och vad det innebär.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 

Bildspel daterat den 24 maj 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-30 

Akt 
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§ 104 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.    

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2022 

presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning med hjälp 

av nyckeltal per april 2022.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 

Bildspel daterat den 24 maj 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-30 

Akt 
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§ 105 Dnr 00041/2022  

Sjukskrivningstal 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fått fram sjukskrivningstal 

uppdelat på vissa verksamheter. Det är fortfarande inte uppdelade på 

enhetsnivå, men tillräckligt uppdelade för att de ska kunna jämföras och 

analyseras i stora drag. 

 

På Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2022 får 

nämnden en presentation av siffrorna för kvartal 1 2022. Sjukskrivningstal 

för kvartal 1 2022 blir 4,9 och motsvarande siffra för 2021 var 4,8. 

 

Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 

24 maj 2022.                      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 

Bildspel daterat den 16 maj 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-30 

Akt 
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§ 106 Dnr 00003/2022  

Budgetuppföljning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Godkänner helårsprognosen 2022 för drift samt investeringar per april och 

skickar dessa vidare till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt i redovisningen per sista april har en prognos gjorts för 

helårsresultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden. Prognosen är att det 

sammanställda resultatet för förvaltningen blir +/- 0 jämfört med budget. 

 

Förvaltningen och controllers har bedrivit ett intensivt arbete med 

prognosarbetet. Vi har (i likhet med februariprognosen) först sökt fastställa 

vilken ekonomisk ”höjd” vi ligger på i början av 2022 – via analys av 

nyckeltal och trender under det senaste halvåret. Tillsammans med det 

bokförda resultatet av jan-april månaders utgifter och intäkter så ligger detta 

till grund för härförvarande bedömning. Men – indikationer på  framtida 

kostnadsutveckling på olika konton väger minst lika tungt. 

 

Varje enhetschef  på ASF har i samverkan med controllers och 

förvaltningsledning gjort bedömningar av sin egen kostnadsutveckling under 

året. Förvaltningschef och controllers har vidare gjort övergripande 

bedömningar kring faktorer som inflöde av nya ärenden, vakanser, behov av 

externa konsulter etc. 

 

Den schematiska beskrivningen är som följer: 

Flera av ASF:s konton visar på resultat nära noll eller på vissa plus, jämfört 

med budget, under perioden jan-april. Kostnadsnivå på placeringar och 

försörjningsstöd, bedöms över året vara i nivå med budget. Plusresultatet per 

april i bokföringen beror främst på vakanser och tjänster som inte ännu är 

tillsatta.  

 

Framåt så tänks dessa vakanser tillsättas. Vi har också normalt vissa ökade 

personalkostnader under sommarperioden – dels p.g.a. visst behov av 

vikarier på stödboende och Försörjningsstöd.  
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Vi bedömer även att det finns en viss risk för att externa konsulter framåt 

kan behöva användas – främst på barn/mottagning där vi under en längre tid 

haft stora utmaningar att rekrytera behörig personal.  

 

Den mycket höga nivån på nya aktualiseringar och det höga antalet ärenden 

totalt inom IFO, är ytterligare en faktor som skulle kunna leda till högre 

kostnader på IFO, än under innevarande period.  

 

Den sammanlagda bedömningen är därmed att ett nollresultat är det mest 

realistiska att gå fram med idag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2022 

Prognos per april drift daterad den 9 maj 2022 

Prognos per april investeringar daterad den 9 maj 2022 

Tertialrapport daterad den 9 maj 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-30 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 107 Dnr 00061/2022  

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Anta remissvaret. 

 

2. Skicka remissvaret till kommunstyrelsen.   

 

3. Arbetsmarknads- och socialnämnden begär att kommunstyrelsen 

återrapporterar det slutgiltiga remissvaret. 

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 svar bör spegla 

nämndens uppdrag och de uppgifter som åligger nämnden utifrån 

alkohollagstiftningens perspektiv. 

Kommunstyrelsen beslutade på sin beredning den 16 maj 2022 att ändra 

tidigare direktiv att arbetsmarknads- och socialnämnden ska svara på 

remissen. De vill även att ärendet ska gå via kommunstyrelsen för beslut av 

remissvar. Till följd av detta blir det kommunstyrelsen som blir svarsinstans 

för nämnden. 

 

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.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 

Protokollsutdrag ASN 2022-04-26 § 83 

Remiss daterad i december 2021 

Remissmissiv daterat den 31 januari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-30 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 108 Dnr 00103/2022  

Förvaltningsövergripande organisationsförändring 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Godkänner förslaget på organisationsförändring i de delar som berör 

arbetsmarknads- och socialnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har tagits fram ett förslag på organisationsförändringar som ska träda 

ikraft 1 januari 2023. Arbetsmarknads- och socialnämnden berörs så till vida 

att alkoholhandläggningen föreslås flyttas från arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen till den del av samhällsservicenämnden som redan idag 

arbetar med myndighetsutövning (se bifogad fil).  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 18 maj beslutet att föreslå 

kommunstyrelsen att gå vidare med föreslagen organisationsförändring. 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har ombetts kommentera den 

föreslagna flytten av alkoholhandläggningen.   

 

Facklig dialog har ägt rum med berörd medarbetare som ställer sig positiv 

till den föreslagna förändringen.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2022 

Bildspel daterat den 18 maj 2022 

Yrkanden 

Kennet Hedman (M) yrkar bifall till förslaget. 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-30 

Akt 
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§ 109 Dnr 00002/2019  

Delegeringsordning för arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamheter 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Antar delegeringsordning version 2022-05-24. 

 

2. Uppdrar till förvaltningen att implementera den nya versionen av 

delegeringsordningen.   

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2021 antogs den nu gällande delegationsordningen för 

arbetsmarknads- och socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden 

har att ta ställning till delegation, medan kolumnen som reglerar 

vidaredelegering är förvaltningschefens ansvar.  

 

Förändringarna denna gång handlar om att fastställa den tillfälliga ändringen 

gällande LMA som nämnden tog som tillfällig förändring på sammanträdet 

den 26 april 2022. 

 

En annan förändring gäller tiden i jourhem där rättspraxis och tolkningar 

numera medger att placeringen kan förlängas om utredningen inte är klar. 

Samt även i förändring gällande polishandräckning. 

 

Samtliga föreslagna förändringar är framarbetade i samarbete mellan 

förvaltningen och nämndsekreterare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 

Revidering av delegationsordning daterad den 16 maj 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-30 

ComAround 

Akt 
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§ 110 Dnr 00019/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade den 13 maj 2022, över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i april 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 ett 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 16 maj 2022 

Tabell delegationsbeslut översikt daterad den 13 maj 2022 

Tabell delegationsbeslut daterad den 13 maj 2022 

Beslut utlämnande av handling daterad den 27 april 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-30 

Akt 
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§ 111 Dnr 00031/2022  

Ärenden för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2022 

finns följande ärenden för kännedom: 

Föregående nämndsammanträde fick ledamöterna om kännedom om 

utredningen om förtroendevaldas utsatthet för hot och väld. Nu presenterar 

regeringen en särskild utredare som får i uppdrag att överväga lagändringar 

som minskar offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier. Det 

handlar både om lagändringar som minskar spridningen av namn på och 

kontaktuppgifter till offentliganställda och om ändringar som stärker det 

straffrättsliga skyddet för tjänstemän. 

 

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att överväga lagändringar som 

minskar offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier. Det 

handlar både om lagändringar som minskar spridningen av namn på och 

kontaktuppgifter till offentliganställda och om ändringar som stärker det 

straffrättsliga skyddet för tjänstemän. 

 

Utredaren ska överväga minskade krav på användning av namn i beslut och 

andra handlingar som dokumenterar åtgärder samt skärpt sekretess för 

uppgifter om offentliganställda. Utredaren ska också ta ställning till om det 

straffrättsliga skyddet för tjänstemän behöver förstärkas. 

Till särskild utredare utses John Ahlberk, generaldirektör för Statens 

haverikommission. Uppdraget ska redovisas i augusti 2023.       

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

Regeringen har beslutat att ge Barnombudsmannen i uppdrag att genomföra 

kunskapshöjande insatser om rasism utifrån FN:s konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen). I uppdraget ingår att vidareutveckla 

webbplatsen Mina Rättigheter med information som stärker kunskapen om 

rasism och ger information och stöd vid barns och ungas utsatthet för rasism. 

 

I uppdraget till Barnombudsmannen ingår att ta fram stödmaterial och 

information om rasism riktat till barn och unga, samt till lärare och 

pedagoger. Syftet är att öka kunskapen om rasism och dess uttryck och 
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stärka barns och ungas förmåga att ta tillvara sina rättigheter. 

Barnombudsmannen ska också ta fram information om stöd vid barns och 

ungas utsatthet för rasism. 

 

Vid genomförandet av uppdraget ska Barnombudsmannen utgå från vad som 

framkommit i myndighetens rapport Om barns och ungas utsatthet för rasism 

(2021). Bland annat ska ett intersektionellt perspektiv beaktas och hänsyn tas 

till gruppers specifika utsatthet för rasism utifrån barns egna erfarenheter. 

Barnombudsmannen ska ha dialog med Forum för levande historia, Statens 

skolverk, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Statens 

medieråd och elevorganisationer på grundskole- och gymnasienivå. 

 

Det nya innehållet på webbplatsen Mina Rättigheter ska bidra till att stärka 

barns och ungas förmåga att själva ta tillvara sina rättigheter. Informationen 

ska ha ett tydligt rättighetsfokus. Barnombudsmannen ska också aktivt sprida 

det nya innehållet på webbplatsen. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2023. Hur detta kommer att 

påverka förvaltningen är svårt att svara på innan uppdraget har 

slutredovisats. 

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

Regeringens förslag om hur personer som flyr från Ukraina ska fördelas 

mellan kommunerna saknar svar på en rad viktiga frågor. Det skriver 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) i ett yttrande.  

 

SKRs styrelse har yttrat sig om regeringens lagrådsremiss ”Åtgärder för en 

jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande”. SKR delar 

regeringens bedömning om behovet av att åstadkomma en så jämn 

fördelning som möjligt mellan kommunerna, men anser att det behövs 

förtydliganden i en rad frågor när det gäller förslaget om kommuners 

uppdrag att ordna boenden. 

 

Det som SKR anser är kvar att besvara är följande frågor: Kommunerna har 

olika förutsättningar för mottagande; Hur ska den fortsatta dialogen och 

uppföljningen säkerställas samt Att snabba besked behövs.  

 

SKRs yttrande i sin helhet finns att läsa på: 

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/mangafragorkvarattlosaf

orflyktingmottagandet.63263.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=

email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=v.+17 

 

Förvaltningschefen är medveten om dessa frågeställningar och lyfte redan på 

förgående nämndsammanträde några av dessa. 

-------------------------------------------------------------- 
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Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda frågor om barns 

möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. 

Syftet med utredningen är att få kunskap som kan ligga till grund för möjliga 

åtgärder när det gäller barns möjligheter att klaga och utkräva sina 

rättigheter. 

 

Utredaren ska bland annat ta ställning till om Sverige bör ansluta sig till (så 

kallat ratificera) det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en 

individuell klagomålsmekanism och analysera konsekvenserna av en 

eventuell ratificering. Det är upp till varje stat att besluta om ett protokoll ska 

ratificeras. Det tredje tilläggsprotokollet innebär att barn, eller representanter 

för barn, kan vända sig till FN:s kommitté för barnets rättigheter om de anser 

att deras rättigheter enligt barnkonventionen har blivit kränkta. 

Till särskild utredare utses Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i 

Stockholm. Uppdraget ska redovisas senast den 28 augusti 2023.  

Beroende på vad utredningen kommer fram till för förslag kan det komma att 

innebära saker för individ- och familjeomsorgen, men det är för tidigt att 

säga vilka konsekvenser det kan innebära. 

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

Regeringen har beslutat att kommuner som ordnar initialt boende åt personer 

som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till 

ersättning från staten. Ersättningen ska betalas ut genom en schablon-

ersättning med en fast och en rörlig del. 

Med anledning av kriget i Ukraina har EU aktiverat det så kallade mass-

flyktsdirektivet. Migrationsverket har huvudansvaret för bistånd till personer 

som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. En kommun ska 

dock lämna bistånd till de som vistas i kommunen tills Migrationsverket tar 

över ansvaret. En kommun har redan i dag rätt till statlig ersättning för 

sådant ekonomiskt bistånd som den har betalat ut. Migrationsverket betalar 

ut den statliga ersättningen. 

Regeringens beslut innebär att kommuner, som efter dialog med 

Migrationsverket har ordnat initialt boende till personer som beviljats 

uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, även får rätt till ersättning för 

detta. Ersättningen ska betalas ut i form av en schablon-ersättning med en 

fast del och en rörlig del som ska täcka kostnader för iordningställande och 

avvecklande av boendeplatser respektive driftskostnader. 

Förordningen träder i kraft den 24 maj 2022. 

Detta har varit på diskussionsnivå under ett längre tag, men beslutet innebär 

att täckning för kostnader kommer att kunna sökas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 
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§ 112 Dnr 00030/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.    

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2022 

finns följande protokoll för kännedom: 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-04-25  § 49 Årsredovisning 

för Ljusdals kommun 2021; Beslut: Årsredovisningen för 2021 godkänns. 

 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-04-25  § 51 Ansvarsfrihet 

för styrelse och nämnder, samt enskilda förtroendevalda i dessa organ, för 

verksamhetsåret 2021; Beslut: 4. Ansvarsfrihet beviljas för arbetsmarknads- 

och socialnämnden och dess enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 

2021.  

 

Birgitta Ek (S), Ann Eriksson (S), Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman 

(M), Marie-Louise Hellström (LB), Roger Kastman (KD), Marie Mill (LB), 

Jonny Mill (LB) och Ove Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-30 

Akt 
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§ 113 Dnr 00033/2022  

Utbildningar och kurser 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

           

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) inbjuder till en övergripande 

konferensdag om socialtjänst - för dig som behöver bättre kunskap om 

socialtjänstens uppdrag, lagar och befogenheter. Vad är socialtjänstens 

uppdrag och vad får socialtjänsten göra och inte göra? Du kan följa dagen 

live eller se den i efterhand i delar.  

 

Konferensen riktar sig till alla som önskar bättre kunskap om socialtjänsten. 

Förtroendevalda och chefer. Skola, elevhälsa, hälso- och sjukvård, polis, 

kriminalvård och så vidare. 

 

• Datum: 14 juni 2022 

• Tid: 10.00 – 15.00 

• Plats: Webbsänds. Sändningen kan ses i efterhand till och med 14 juni 

2023. 

• Kostnad: 1500 kronor exklusive moms. 

• Sista anmälningsdag: 13 juni 2022     

Då detta är en konferens som har en deltagaravgift sker anmälan i samråd 

med nämndens ordförande. Anmälan görs via 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=1

8715&CLEAR=yes&REGLINENO=4&REGLINEID=105384&EDIT=off&

REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1 

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

Sveriges kommuner och regioner (SKR) inbjuder till en webbsändning om 

ersättningar och villkor vid placering av barn och unga, 

vårdnadsöverflyttningar.  

Vi tar upp förändringar i cirkuläret och fördjupar oss inom områden som 

kommunerna ställer många frågor om, till exempel vad ett avtal bör 

innehålla, placerade barn och socialförsäkringsförmånerna, 

familjehemsföräldrars sjukpenninggrundande inkomst och skatteregler för 

uppdragstagare. 
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Datum: 18 oktober 2022  

Tid: 9.00 – 12.00  

Plats: Webbsänds. Sändningen kan ses i efterhand till och med 18 oktober 

2023.  

Kostnad: 1300 kronor exklusive moms. Sista anmälningsdag: 17 oktober 

2022. 

 

Då detta är en konferens som har en deltagaravgift sker anmälan i samråd 

med nämndens ordförande. Anmälan görs via  

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=1

8714&CLEAR=yes&REGLINENO=5&REGLINEID=105771&EDIT=off&

REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-30 

Akt 
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§ 114 Dnr 00026/2022  

Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Frågorna har noterats. 

 

2. Fakturorna sänds ut till nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämnden den 24 maj 2022 har Kennet 

Hedman (M) skickat in följande frågor: 

Moderaterna har velat se en utredning om bilpoolen och vill veta vilket 

datum den kommer. Den har inte presenterats.  

 

Nu håller vi på och arbetar med budgeten för 2023. När det gäller 

bilkostnader handlar det om inköpskostnader och drift. AME gör vissa 

reparationer. Med vad kostar bilparken när det gäller reparationer på privata 

verkstäder. Vi vill se faktorer för november och december 2021 när det 

gäller reparationer hos privata verkstäder.  

 

Peter Knapp tar fram fakturor som distribueras via nämndsekreterare.  

 

Kan man se att införseln av nya försörjningsstödstagare kommer till AME så 

snart att siffrorna fortsätter minska för försörjningsstöd. Just nu är taket nått 

så att det inte finns så mycket mer utrymme hos AME, men man tittar på nya 

verksamheter för att möta nya behov. 

 

Hur kan man få ut människor i det privata arbetslivet - ja via SoL 4:4 går det 

att lösa via praktik. 

 

Enhetschef Peter Knapp svarar. 

 

Suzanne Blomqvist (L) ställer frågan om den pressuppmärksammade 

händelsen där barn har hållits isolerade och socialtjänsten inte har ingripit i 

en svensk kommun på annan ort och där det yngsta barnet inte har 

registrerats. Förvaltningschef Kenneth Forssell och biträdande 

förvaltningschef Erik Fundin svarar och informerar om hur det ser ut i 

Ljusdals komun. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-05-30 

Akt 
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Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen den 24 maj 2022 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


Ove Schönning (S), Ordförande 


Maria Fernmalm (S), 1:e vice ordförande 


Kennet Hedman (M), 2:e vice ordförande 


Barbro Andin Mattsson (C) 


Henrik Carlström (SD) tjänstgörande ersättare för Roger Kastman (KD) 


Birgitta Ek (S) tjänstgörande ersättare för Margareta Bergkvist (MP) 


Suzanne Blomqvist (L) 


Marie Mill (LB) 


Kurt Ljung (SD) 


 
Övriga deltagande Torsten Hellström (LB), ej tjänstgörande ersättare, § 102-106 samt 109-113 


Kenneth Forssell, förvaltningschef, § 94-114 


Marie Larsson, enhetschef IFO, § 94-99 


Niklas Larsson-Tiensuu, trainee, § 103 


Jennie Olsson, controller, § 106 


Alesya Majstorovic, controller, § 106 


Elin Fredriksson, enhetschef IFO, § 107-108 samt 114 


Peter Knapp, enhetschef IFO, § 114 


 
Utses att justera Marie Mill 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Kommunhuset, Ljusdal, 2022-05-25 (via digital signering) 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 94-114 


 Åsa Älander   


 Ordförande 


   


 Ove Schönning   


 Justerare 


   


 Marie Mill   
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§ 94 Dnr 00099/2019  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Begränsar Melwin Johanssons (140206-4636) umgänge med sina föräldrar 


och vårdnadshavare Ann-Louise Johansson (910428-4402) och Göran 


Johansson (610803-1235) med stöd av 14 § 2 st, 1 § lagen med särskilda 


bestämmelser om vård av unga (LVU).  


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


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 


Protokollsanteckning 


Marie Mill (LB) reserverar sig mot beslutet. 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-24 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 95 Dnr 00414/2019  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


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


vårdnaden enligt 6 kap 8§ föräldrabalken för Alice Milla Yvonne Björklund 


(170328-4586). 


 


2. Föreslår som vårdnadshavare Erika Sundell, 790125-7829, och Pär 


Åslund, 720719-8230.  


 


3. Utser socialsekreterare Emelie Vilén Brink 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: 


Alice Björklund, (170328-4586), barn 


Iréne Knuting, 520531-8206, s f vårdnadshavare  


Erika Sundell, 790125-7829, tilltänkt s f vårdnadshavare  


Pär Åslund, 720719-8230, tilltänkt s f vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2022 


Utredning daterad den 12 maj 2022 


Åtagande daterat den 21 februari 2022 


Samtycke daterat den 9 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-24 


Särskilt förordnad vårdnadshavare 


Östersunds tingsrätt 


Handläggare 


Ekonomiassistent 


Akt 
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§ 96 Dnr 00093/2022  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Molly Mårtensson, 100722-5228, ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdals kommun enligt 16 kap 18 § 


socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av placering i tillfälligt 


jourhem 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 det tillfälliga jourhemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdals kommun som i sin tur ser till 


att det tillfälliga jourhemmet får ersättningen till sig. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-24 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 97 Dnr 00096/2022  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Mya Myint Zu Tun, 060316-9244, ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdals kommun enligt 16 kap 18 § 


socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av placering i tillfälligt 


jourhem 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 det tillfälliga jourhemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdals kommun som i sin tur ser till 


att det tillfälliga jourhemmet får ersättningen till sig. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-24 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 98 Dnr 00166/2021  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Queen Mukeshimana, 160804-7567, ändrar mottagare från familjehemmet 


till Ljusdals kommun (212000-2320) enligt 16 kap 18 § 


socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av försenad omplacering. 


 


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 vårdnadshavarens försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


vårdnadshavaren. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-24 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 99 Dnr 00179/2021  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Mariame Jalloh, 190415-2145, ändrar mottagare från familjehemmet till 


Ljusdals kommun 212000-2320 enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken 


(SFB) med anledning av försenad omplacering. 


 


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 vårdnadshavarens försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


vårdnadshavaren. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-24 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 100 Dnr 00032/2022  


Domar för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.    


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2022 


finns följande domar för kännedom:  


Södertörns tingsrätt har meddelat dom i mål 3219-22 gällande 


vårdnadsöverflytt. Tingsrätten beviljade vårdnadsöverflytt och dömde i 


enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.  


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 969-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och dömde i 


enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.  


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 549-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten upphäver det av  - och 


socialnämnden fattade beslutet och skickar tillbaka ärendet för en ny 


prövning. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022 


Domar daterade i maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


Akt 
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§ 101 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. 


Gällande perioden 31 mars – 16 maj 2022 har inga ordförandebeslut 


rapporterats. Det i sig behöver inte innebära att inga är gjorda, men för att de 


ska kunna rapporteras behöver de komma kommunkansliet till handa. 


             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


Akt 
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§ 102 Dnr 00027/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.          


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2022 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 


gång framåt inom förvaltningen. 


 


Kenneth Forssell informerar om: 


- organisatoriska förändringar   


- information gällande Ukraina          


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 


Bildspel daterat den 24 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


Akt 
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§ 103 Dnr 00036/2022  


Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Under våren har Niklas Larsson-Tiensuu praktiserat hos enheten strategisk 


och hållbar utveckling (ESHU). Hans uppgift har varit att kartlägga 


situationen för HBTQi-individer i Ljusdals kommun.  


På arbetsmarknads- och socialnämnden kommer Niklas att redovisa 


resultatet, men även informera nämnden om vad begreppt HBTQi står för 


och vad det innebär.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 


Bildspel daterat den 24 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


15(32) 


Datum 


2022-05-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 104 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.    


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2022 


presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning med hjälp 


av nyckeltal per april 2022.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 


Bildspel daterat den 24 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


Akt 
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§ 105 Dnr 00041/2022  


Sjukskrivningstal 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fått fram sjukskrivningstal 


uppdelat på vissa verksamheter. Det är fortfarande inte uppdelade på 


enhetsnivå, men tillräckligt uppdelade för att de ska kunna jämföras och 


analyseras i stora drag. 


 


På Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2022 får 


nämnden en presentation av siffrorna för kvartal 1 2022. Sjukskrivningstal 


för kvartal 1 2022 blir 4,9 och motsvarande siffra för 2021 var 4,8. 


 


Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 


24 maj 2022.                      


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 


Bildspel daterat den 16 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


Akt 
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§ 106 Dnr 00003/2022  


Budgetuppföljning 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Godkänner helårsprognosen 2022 för drift samt investeringar per april och 


skickar dessa vidare till kommunstyrelsen. 


Sammanfattning av ärendet 


Med utgångspunkt i redovisningen per sista april har en prognos gjorts för 


helårsresultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden. Prognosen är att det 


sammanställda resultatet för förvaltningen blir +/- 0 jämfört med budget. 


 


Förvaltningen och controllers har bedrivit ett intensivt arbete med 


prognosarbetet. Vi har (i likhet med februariprognosen) först sökt fastställa 


vilken ekonomisk ”höjd” vi ligger på i början av 2022 – via analys av 


nyckeltal och trender under det senaste halvåret. Tillsammans med det 


bokförda resultatet av jan-april månaders utgifter och intäkter så ligger detta 


till grund för härförvarande bedömning. Men – indikationer på  framtida 


kostnadsutveckling på olika konton väger minst lika tungt. 


 


Varje enhetschef  på ASF har i samverkan med controllers och 


förvaltningsledning gjort bedömningar av sin egen kostnadsutveckling under 


året. Förvaltningschef och controllers har vidare gjort övergripande 


bedömningar kring faktorer som inflöde av nya ärenden, vakanser, behov av 


externa konsulter etc. 


 


Den schematiska beskrivningen är som följer: 


Flera av ASF:s konton visar på resultat nära noll eller på vissa plus, jämfört 


med budget, under perioden jan-april. Kostnadsnivå på placeringar och 


försörjningsstöd, bedöms över året vara i nivå med budget. Plusresultatet per 


april i bokföringen beror främst på vakanser och tjänster som inte ännu är 


tillsatta.  


 


Framåt så tänks dessa vakanser tillsättas. Vi har också normalt vissa ökade 


personalkostnader under sommarperioden – dels p.g.a. visst behov av 


vikarier på stödboende och Försörjningsstöd.  


 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


18(32) 


Datum 


2022-05-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Vi bedömer även att det finns en viss risk för att externa konsulter framåt 


kan behöva användas – främst på barn/mottagning där vi under en längre tid 


haft stora utmaningar att rekrytera behörig personal.  


 


Den mycket höga nivån på nya aktualiseringar och det höga antalet ärenden 


totalt inom IFO, är ytterligare en faktor som skulle kunna leda till högre 


kostnader på IFO, än under innevarande period.  


 


Den sammanlagda bedömningen är därmed att ett nollresultat är det mest 


realistiska att gå fram med idag. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2022 


Prognos per april drift daterad den 9 maj 2022 


Prognos per april investeringar daterad den 9 maj 2022 


Tertialrapport daterad den 9 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 107 Dnr 00061/2022  


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


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Anta remissvaret. 


 


2. Skicka remissvaret till kommunstyrelsen.   


 


3. Arbetsmarknads- och socialnämnden begär att kommunstyrelsen 


återrapporterar det slutgiltiga remissvaret. 


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 svar bör spegla 


nämndens uppdrag och de uppgifter som åligger nämnden utifrån 


alkohollagstiftningens perspektiv. 


Kommunstyrelsen beslutade på sin beredning den 16 maj 2022 att ändra 


tidigare direktiv att arbetsmarknads- och socialnämnden ska svara på 


remissen. De vill även att ärendet ska gå via kommunstyrelsen för beslut av 


remissvar. Till följd av detta blir det kommunstyrelsen som blir svarsinstans 


för nämnden. 


 


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.   
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 


Protokollsutdrag ASN 2022-04-26 § 83 


Remiss daterad i december 2021 


Remissmissiv daterat den 31 januari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 108 Dnr 00103/2022  


Förvaltningsövergripande organisationsförändring 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Godkänner förslaget på organisationsförändring i de delar som berör 


arbetsmarknads- och socialnämnden.  


Sammanfattning av ärendet 


Det har tagits fram ett förslag på organisationsförändringar som ska träda 


ikraft 1 januari 2023. Arbetsmarknads- och socialnämnden berörs så till vida 


att alkoholhandläggningen föreslås flyttas från arbetsmarknads- och 


socialförvaltningen till den del av samhällsservicenämnden som redan idag 


arbetar med myndighetsutövning (se bifogad fil).  


 


Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 18 maj beslutet att föreslå 


kommunstyrelsen att gå vidare med föreslagen organisationsförändring. 


Arbetsmarknads- och socialnämnden har ombetts kommentera den 


föreslagna flytten av alkoholhandläggningen.   


 


Facklig dialog har ägt rum med berörd medarbetare som ställer sig positiv 


till den föreslagna förändringen.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2022 


Bildspel daterat den 18 maj 2022 


Yrkanden 


Kennet Hedman (M) yrkar bifall till förslaget. 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


Akt 
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§ 109 Dnr 00002/2019  


Delegeringsordning för arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamheter 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Antar delegeringsordning version 2022-05-24. 


 


2. Uppdrar till förvaltningen att implementera den nya versionen av 


delegeringsordningen.   


Sammanfattning av ärendet 


Den 14 december 2021 antogs den nu gällande delegationsordningen för 


arbetsmarknads- och socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden 


har att ta ställning till delegation, medan kolumnen som reglerar 


vidaredelegering är förvaltningschefens ansvar.  


 


Förändringarna denna gång handlar om att fastställa den tillfälliga ändringen 


gällande LMA som nämnden tog som tillfällig förändring på sammanträdet 


den 26 april 2022. 


 


En annan förändring gäller tiden i jourhem där rättspraxis och tolkningar 


numera medger att placeringen kan förlängas om utredningen inte är klar. 


Samt även i förändring gällande polishandräckning. 


 


Samtliga föreslagna förändringar är framarbetade i samarbete mellan 


förvaltningen och nämndsekreterare. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 


Revidering av delegationsordning daterad den 16 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


ComAround 


Akt 
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§ 110 Dnr 00019/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, daterade den 13 maj 2022, över delegeringsbeslut inom 


individ- och familjeomsorgen i april 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 ett 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 16 maj 2022 


Tabell delegationsbeslut översikt daterad den 13 maj 2022 


Tabell delegationsbeslut daterad den 13 maj 2022 


Beslut utlämnande av handling daterad den 27 april 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


Akt 
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§ 111 Dnr 00031/2022  


Ärenden för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2022 


finns följande ärenden för kännedom: 


Föregående nämndsammanträde fick ledamöterna om kännedom om 


utredningen om förtroendevaldas utsatthet för hot och väld. Nu presenterar 


regeringen en särskild utredare som får i uppdrag att överväga lagändringar 


som minskar offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier. Det 


handlar både om lagändringar som minskar spridningen av namn på och 


kontaktuppgifter till offentliganställda och om ändringar som stärker det 


straffrättsliga skyddet för tjänstemän. 


 


Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att överväga lagändringar som 


minskar offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier. Det 


handlar både om lagändringar som minskar spridningen av namn på och 


kontaktuppgifter till offentliganställda och om ändringar som stärker det 


straffrättsliga skyddet för tjänstemän. 


 


Utredaren ska överväga minskade krav på användning av namn i beslut och 


andra handlingar som dokumenterar åtgärder samt skärpt sekretess för 


uppgifter om offentliganställda. Utredaren ska också ta ställning till om det 


straffrättsliga skyddet för tjänstemän behöver förstärkas. 


Till särskild utredare utses John Ahlberk, generaldirektör för Statens 


haverikommission. Uppdraget ska redovisas i augusti 2023.       


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


Regeringen har beslutat att ge Barnombudsmannen i uppdrag att genomföra 


kunskapshöjande insatser om rasism utifrån FN:s konvention om barnets 


rättigheter (barnkonventionen). I uppdraget ingår att vidareutveckla 


webbplatsen Mina Rättigheter med information som stärker kunskapen om 


rasism och ger information och stöd vid barns och ungas utsatthet för rasism. 


 


I uppdraget till Barnombudsmannen ingår att ta fram stödmaterial och 


information om rasism riktat till barn och unga, samt till lärare och 


pedagoger. Syftet är att öka kunskapen om rasism och dess uttryck och 
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stärka barns och ungas förmåga att ta tillvara sina rättigheter. 


Barnombudsmannen ska också ta fram information om stöd vid barns och 


ungas utsatthet för rasism. 


 


Vid genomförandet av uppdraget ska Barnombudsmannen utgå från vad som 


framkommit i myndighetens rapport Om barns och ungas utsatthet för rasism 


(2021). Bland annat ska ett intersektionellt perspektiv beaktas och hänsyn tas 


till gruppers specifika utsatthet för rasism utifrån barns egna erfarenheter. 


Barnombudsmannen ska ha dialog med Forum för levande historia, Statens 


skolverk, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Statens 


medieråd och elevorganisationer på grundskole- och gymnasienivå. 


 


Det nya innehållet på webbplatsen Mina Rättigheter ska bidra till att stärka 


barns och ungas förmåga att själva ta tillvara sina rättigheter. Informationen 


ska ha ett tydligt rättighetsfokus. Barnombudsmannen ska också aktivt sprida 


det nya innehållet på webbplatsen. 


Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2023. Hur detta kommer att 


påverka förvaltningen är svårt att svara på innan uppdraget har 


slutredovisats. 


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


Regeringens förslag om hur personer som flyr från Ukraina ska fördelas 


mellan kommunerna saknar svar på en rad viktiga frågor. Det skriver 


Sveriges kommuner och regioner (SKR) i ett yttrande.  


 


SKRs styrelse har yttrat sig om regeringens lagrådsremiss ”Åtgärder för en 


jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande”. SKR delar 


regeringens bedömning om behovet av att åstadkomma en så jämn 


fördelning som möjligt mellan kommunerna, men anser att det behövs 


förtydliganden i en rad frågor när det gäller förslaget om kommuners 


uppdrag att ordna boenden. 


 


Det som SKR anser är kvar att besvara är följande frågor: Kommunerna har 


olika förutsättningar för mottagande; Hur ska den fortsatta dialogen och 


uppföljningen säkerställas samt Att snabba besked behövs.  


 


SKRs yttrande i sin helhet finns att läsa på: 


https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/mangafragorkvarattlosaf


orflyktingmottagandet.63263.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=


email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=v.+17 


 


Förvaltningschefen är medveten om dessa frågeställningar och lyfte redan på 


förgående nämndsammanträde några av dessa. 


-------------------------------------------------------------- 
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Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda frågor om barns 


möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. 


Syftet med utredningen är att få kunskap som kan ligga till grund för möjliga 


åtgärder när det gäller barns möjligheter att klaga och utkräva sina 


rättigheter. 


 


Utredaren ska bland annat ta ställning till om Sverige bör ansluta sig till (så 


kallat ratificera) det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en 


individuell klagomålsmekanism och analysera konsekvenserna av en 


eventuell ratificering. Det är upp till varje stat att besluta om ett protokoll ska 


ratificeras. Det tredje tilläggsprotokollet innebär att barn, eller representanter 


för barn, kan vända sig till FN:s kommitté för barnets rättigheter om de anser 


att deras rättigheter enligt barnkonventionen har blivit kränkta. 


Till särskild utredare utses Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i 


Stockholm. Uppdraget ska redovisas senast den 28 augusti 2023.  


Beroende på vad utredningen kommer fram till för förslag kan det komma att 


innebära saker för individ- och familjeomsorgen, men det är för tidigt att 


säga vilka konsekvenser det kan innebära. 


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


Regeringen har beslutat att kommuner som ordnar initialt boende åt personer 


som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till 


ersättning från staten. Ersättningen ska betalas ut genom en schablon-


ersättning med en fast och en rörlig del. 


Med anledning av kriget i Ukraina har EU aktiverat det så kallade mass-


flyktsdirektivet. Migrationsverket har huvudansvaret för bistånd till personer 


som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. En kommun ska 


dock lämna bistånd till de som vistas i kommunen tills Migrationsverket tar 


över ansvaret. En kommun har redan i dag rätt till statlig ersättning för 


sådant ekonomiskt bistånd som den har betalat ut. Migrationsverket betalar 


ut den statliga ersättningen. 


Regeringens beslut innebär att kommuner, som efter dialog med 


Migrationsverket har ordnat initialt boende till personer som beviljats 


uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, även får rätt till ersättning för 


detta. Ersättningen ska betalas ut i form av en schablon-ersättning med en 


fast del och en rörlig del som ska täcka kostnader för iordningställande och 


avvecklande av boendeplatser respektive driftskostnader. 


Förordningen träder i kraft den 24 maj 2022. 


Detta har varit på diskussionsnivå under ett längre tag, men beslutet innebär 


att täckning för kostnader kommer att kunna sökas. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


27(32) 


Datum 


2022-05-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


Akt 
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§ 112 Dnr 00030/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.    


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2022 


finns följande protokoll för kännedom: 


Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-04-25  § 49 Årsredovisning 


för Ljusdals kommun 2021; Beslut: Årsredovisningen för 2021 godkänns. 


 


Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-04-25  § 51 Ansvarsfrihet 


för styrelse och nämnder, samt enskilda förtroendevalda i dessa organ, för 


verksamhetsåret 2021; Beslut: 4. Ansvarsfrihet beviljas för arbetsmarknads- 


och socialnämnden och dess enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 


2021.  


 


Birgitta Ek (S), Ann Eriksson (S), Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman 


(M), Marie-Louise Hellström (LB), Roger Kastman (KD), Marie Mill (LB), 


Jonny Mill (LB) och Ove Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i 


handläggningen av ärendet.          


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


Akt 
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§ 113 Dnr 00033/2022  


Utbildningar och kurser 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


           


Sammanfattning av ärendet 


Sveriges kommuner och regioner (SKR) inbjuder till en övergripande 


konferensdag om socialtjänst - för dig som behöver bättre kunskap om 


socialtjänstens uppdrag, lagar och befogenheter. Vad är socialtjänstens 


uppdrag och vad får socialtjänsten göra och inte göra? Du kan följa dagen 


live eller se den i efterhand i delar.  


 


Konferensen riktar sig till alla som önskar bättre kunskap om socialtjänsten. 


Förtroendevalda och chefer. Skola, elevhälsa, hälso- och sjukvård, polis, 


kriminalvård och så vidare. 


 


• Datum: 14 juni 2022 


• Tid: 10.00 – 15.00 


• Plats: Webbsänds. Sändningen kan ses i efterhand till och med 14 juni 


2023. 


• Kostnad: 1500 kronor exklusive moms. 


• Sista anmälningsdag: 13 juni 2022     


Då detta är en konferens som har en deltagaravgift sker anmälan i samråd 


med nämndens ordförande. Anmälan görs via 


https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=1


8715&CLEAR=yes&REGLINENO=4&REGLINEID=105384&EDIT=off&


REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1 


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


Sveriges kommuner och regioner (SKR) inbjuder till en webbsändning om 


ersättningar och villkor vid placering av barn och unga, 


vårdnadsöverflyttningar.  


Vi tar upp förändringar i cirkuläret och fördjupar oss inom områden som 


kommunerna ställer många frågor om, till exempel vad ett avtal bör 


innehålla, placerade barn och socialförsäkringsförmånerna, 


familjehemsföräldrars sjukpenninggrundande inkomst och skatteregler för 


uppdragstagare. 
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Datum: 18 oktober 2022  


Tid: 9.00 – 12.00  


Plats: Webbsänds. Sändningen kan ses i efterhand till och med 18 oktober 


2023.  


Kostnad: 1300 kronor exklusive moms. Sista anmälningsdag: 17 oktober 


2022. 


 


Då detta är en konferens som har en deltagaravgift sker anmälan i samråd 


med nämndens ordförande. Anmälan görs via  


https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=1


8714&CLEAR=yes&REGLINENO=5&REGLINEID=105771&EDIT=off&


REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1 


   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


Akt 
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§ 114 Dnr 00026/2022  


Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Frågorna har noterats. 


 


2. Fakturorna sänds ut till nämnden. 


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämnden den 24 maj 2022 har Kennet 


Hedman (M) skickat in följande frågor: 


Moderaterna har velat se en utredning om bilpoolen och vill veta vilket 


datum den kommer. Den har inte presenterats.  


 


Nu håller vi på och arbetar med budgeten för 2023. När det gäller 


bilkostnader handlar det om inköpskostnader och drift. AME gör vissa 


reparationer. Med vad kostar bilparken när det gäller reparationer på privata 


verkstäder. Vi vill se faktorer för november och december 2021 när det 


gäller reparationer hos privata verkstäder.  


 


Peter Knapp tar fram fakturor som distribueras via nämndsekreterare.  


 


Kan man se att införseln av nya försörjningsstödstagare kommer till AME så 


snart att siffrorna fortsätter minska för försörjningsstöd. Just nu är taket nått 


så att det inte finns så mycket mer utrymme hos AME, men man tittar på nya 


verksamheter för att möta nya behov. 


 


Hur kan man få ut människor i det privata arbetslivet - ja via SoL 4:4 går det 


att lösa via praktik. 


 


Enhetschef Peter Knapp svarar. 


 


Suzanne Blomqvist (L) ställer frågan om den pressuppmärksammade 


händelsen där barn har hållits isolerade och socialtjänsten inte har ingripit i 


en svensk kommun på annan ort och där det yngsta barnet inte har 


registrerats. Förvaltningschef Kenneth Forssell och biträdande 


förvaltningschef Erik Fundin svarar och informerar om hur det ser ut i 


Ljusdals komun. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-05-30 


Akt 


 





