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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 177

Datum

2020-11-17

Dnr 00032/2020

Domar för kännedom 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 17 november
2020 finns följande domar för kännedom:
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2838-20 gällande
överklagande av försörjningsstöd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet
och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.
Hudiksvalls tingsrätt meddelar att slutgiltigt beslut i mål 2704-19 har vunnit
laga kraft. Domen gäller tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 6023-19, 6260-19, 18020, 829-20, 1539-20, 2000-20 samt 2571-20 gällande ekonomiskt bistånd
mellan november 2019-april 2020. I det stora hela dömer förvaltningsrätten i
enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens tidigare beslut och avslår
överklagandet. Gällande del av elkostnad för en månad och resor med
färdtjänst bifaller förvaltningsrätten överklagandet.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 4525-20 gällande
förmedlingsmedel. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet och
arbetsmarknads- och socialnämndens beslut kvarstår därför.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020
Domar daterade från 8 oktober - 22 oktober 2020
Beslutsexpediering
2020-12-02
Akt
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 178

Datum

2020-11-17

Dnr 00035/2020

Information om omedelbara omhändertaganden och
andra ordförandebeslut 2020
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 6 oktober 2020 gjordes ett omplaceringsbeslut enligt 11 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Den 8 oktober 2020 gjordes två omplaceringsbeslut enligt 11 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Den 23 oktober 2020 gjordes ett omplaceringsbeslut enligt 11 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Den 28 oktober 2020 gjordes ett omplaceringsbeslut enligt 11 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020
Ordförandebeslut daterade under oktober 2020
Beslutsexpediering
2020-12-02
Akt
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Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 179

Datum

2020-11-17

Dnr 00020/2020

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och
familjeomsorgen 2020
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
tredje kvartalet 2020 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 tredje kvartalet, 1/7-30/9, 2020.
Av kvartalsrapporten framgår att det inte finns några beslut som ej
verkställts inom tre månader från beslutsdatum för IFO, Individ- och
familjeomsorg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 23 oktober 2020
Beslutsexpediering
2020-12-02
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Akt
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 180

Datum

2020-11-17

Dnr 00027/2020

Förvaltningschefen informerar 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 17 november
2020 informerar Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på gång framåt
inom förvaltningen.
Förvaltningschefen informerar om
personalfrågor
läget på förvaltningen
covid -19 information utifrån gårdagens nya direktiv
situationen för förvaltningen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020
Bildspel daterat den 17 november 2020
Beslutsexpediering
2020-12-02
Akt
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 181

Datum

2020-11-17

Dnr 00041/2020

Månadsuppföljning 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 17 november
2020 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning för
oktober 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020
Bildspel daterat den 17 november 2020
Beslutsexpediering
2020-12-02
Akt
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 182

Datum

2020-11-17

Dnr 00194/2020

Månadsrapport till KS för kännedom
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
2. Månadsrapporterna till kommunstyrelsen ska kompletteras med
kommentarer per rad. Man ska kunna se varför och vad som ska göras för att
komma ner på ram.
Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämnden den 20 oktober 2020 efterfrågades
den ekonomiska rapport som skickas via controllers till kommunstyrelsen
varje månad. Denna rapport har en fördröjning på två månader, vilket
innebär att bilagd rapport gäller för september månad. Rapporten är
nedbruten i verksamheter och liknar därav prognoserna som nämnden får per
april och augusti.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020
Månadsuppföljning per september daterad den 2 november 2020
Yrkanden
Kennet Hedman (M), Walle Olsson (V), Maria Fernmalm (S) yrkar på att
månadsrapporterna till kommunstyrelsen ska kompletteras med kommentarer
per rad. Man ska kunna se varför och vad som ska göras för att komma ner
på ram.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet från Kennet Hedman med flera under
proposition och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
yrkandet.
Beslutsexpediering
2020-12-02
Akt
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 183

Datum

2020-11-17

Dnr 00163/2020

Sjukskrivningstal 2020
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 17 november får
nämnden en presentation av siffrorna för tredje kvartalet 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020
Diagram daterat den 2 november 2020
Beslutsexpediering
2020-12-02
Akt
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 184

Datum

2020-11-17

Dnr 00195/2020

Delning av kostnader med omsorgsförvaltningen vid
gemensamma klienter
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Kostnader för individärenden där arbetsmarknads- och socialnämnden och
omsorgsnämnden delar ansvaret på grund av att både socialtjänstlagen (SoL)
och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är
applicerbara ska bygga på en kostnadsfördelning mellan de båda nämnderna
utifrån individens behov.
2. Då individen är diagnostiserad med problematik som ger rätt till stöd
enligt LSS behöver fortsatt vård ske via samarbete mellan de båda berörda
förvaltningarna.
3. Former för samarbetet – utarbetat i samarbete mellan de båda berörda
förvaltningarna - ska presenteras för arbetsmarknads- och socialnämnden på
sammanträdet i maj 2021.
Sammanfattning av ärendet
Det står klart att det finns ett antal placeringar där en eller flera diagnoser
inom lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har varit
en stor bidragande orsak till den initiala placeringen. Dock är det
socialtjänsten som placerar när behov uppstår.
Det behövs ett långt gående samarbete mellan de båda förvaltningarna som
hanterar socialtjänsten (arbetsmarknads- och socialförvaltningen) och stöd
och omsorg (omsorgsförvaltningen) för att komma till rätta med denna
problematik.
För att individen ska få den bästa hjälpen behöver man titta på
samarbetsformer och möjligheten att välja boende utifrån diagnos oavsett
vem som initierar behovet av placeringen. Det behöver också finnas
överenskommelser för hur kostnader ska delas mellan förvaltningarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2020
Sammanfattning av SoL och LSS daterad den 2 november 2020
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum

2020-11-17

Beslutsexpediering
2020-12-02
Omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen för kännedom
Akt
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 185

Datum

2020-11-17

Dnr 00096/2020

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Det har efterfrågats information och utbildning inte bara gällande
förvaltningens och nämndens verksamheter utan även om kommunallag,
förvaltningslag, förtroendevaldas roll och liknande frågor.
Denna information delas upp i två block och på arbetsmarknads- och
socialnämndens sammanträde den 17 november 2020 kommer ledamöterna
att få en genomgång de delar i kommunallagen och förvaltningslagen som
reglerar förtroendevaldas roll samt också om vad jäv är och vilka olika
sorters jäv som finns.
Under nämndssammanträdet den 26 januari 2021 kommer delegering och
dess principer, ett ärendes gång, medarbetar- samt chefskontrakt att belysas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2020
Bildspel daterade den 9 november 2020
Beslutsexpediering
2020-12-02
Akt
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 186

Datum

2020-11-17

Dnr 00028/2020

Externa besök arbetsmarknads- och socialnämnden
2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde informerar
hållbarhetsstrateg Malin Fundin och ungdomssamordnare Esbjörn Johansson
om resultatet av LUPP-enkäten 2019 (lokal uppföljning av
ungdomspolitiken). Enkäten genomfördes under oktober 2019 av unga i
årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2020
Beslutsexpediering
2020-12-02
Akt
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 187

Datum

2020-11-17

Dnr 00073/2020

Kvinnojouren Viljan
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Kvinnojouren Viljan samarbetar med individ- och familjeomsorgen inom sitt
område. På nämndsammanträdet den 17 november 2020 berättar
verksamhetsledare Lotta Fält om kvinnojourens arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2020
Beslutsexpediering
2020-12-02
Akt
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Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 188

Datum

2020-11-17

Dnr 00133/2020

Fritidsbank
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Beslutet återremitteras till arbetsmarknads- och socialnämndens
sammanträde den 15 december 2020.
Sammanfattning av ärendet
I vår kommun, precis som i hela landet, finns mängder av sport- och
friluftsutrustning som inte längre används, utan bara samlar damm. Det kan
vara skridskorna som är urväxta, skidorna som är för korta, eller flytvästen
som har ersatts av en ny. I Ljusdal kommun finns ingen fritidsbank eller
motsvarande som tar till vara denna resurs.
För den som vill prova på nya idrotter och friluftsaktiviteter, eller bara vill
utöva aktiviteten vid enstaka tillfällen, kan det bli en kostsam historia att
köpa utrustning. Då är det bättre att låna först, både för plånboken och för
miljön.
Inrättandet av en fritidsbank skulle också kunna vara ett sätt att minska
försörjningsstöd och ansökan om medel från de sociala samfonderna för
inköp av utrustning då utlåningen i Fritidsbankerna sker gratis.
I dagsläget är det enbart Ljusdals kommun i Gävleborgs län som inte har en
fritidsbank.
Fritidsbanken skulle också vara en del i att arbeta mot att implementera
barnkonventionen i de av arbetsmarknaden- och socialförvaltningens
verksamheter som inte direkt arbetar med barnen i fokus så som individ- och
familjeomsorgen gör.
Den 16 juni 2020 återremitterades ärendet från Arbetsmarknads- och
socialnämnden (§ 110) för att förvaltningen skulle undersöka ärendet
ytterligare. Ärendet kommer upp för information på nämndsammanträdet
den 15 september 2020 och upp för beslut på sammanträdet den 17
november.
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum

2020-11-17

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2020
Central utvärdering av fritidsbankerna 2020
Beslutsexpediering
2020-12-02
Akt
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 189

Datum

2020-11-17

Dnr 00019/2020

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknadsoch socialförvaltningen 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, daterade den 6 november 2020, över delegeringsbeslut
inom individ- och familjeomsorgen i oktober 2020 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).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020
Tabell delegeringsbeslut översikt daterad den 6 november 2020
Beslutsexpediering
2020-12-02
Akt
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 190

Datum

2020-11-17

Dnr 00031/2020

Ärenden för kännedom 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen har gjort en mindre översyn av de nationella riktlinjerna för
vård vid depression och ångestsyndrom 2020. Vi rekommenderar till
exempel ett nytt antidepressivt läkemedel för vuxna, esketamin, men bara i
undantagsfall. Vi avråder samtidigt helt från bedömningar med metoden
Brief child and family phone interview (BCFPI). Två andra
rekommendationer gäller behandling av barn och ungdomar som har
återhämtat sig från en depression.
-------------------------------------------------Länsstyrelsen Gävleborg har fattat beslut om fördelning av mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i
Gävleborgs län (kommuntal) för kalenderåret 2021. Enligt detta beslut –
daterat den 19 oktober 2020 ska Ljusdals kommun ta emot 18 personer under
2021.
-----------------------------------------------------Artikel 19 i barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till skydd mot
alla former av våld. För att kunna förebygga och stoppa våld mot barn
behövs kunskap om hur vanligt våld är och hur våldet ser ut. Mörkertalet när
det gäller våld mot barn är stort. Det är mycket angeläget att följa
förekomsten av våld mot barn och andra kränkningar. Detta är än mer viktigt
i den situation som uppkommit till följd av utbrottet av Covid-19, eftersom
kriser kan öka risken för att barn utsätts för våld.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska följa upp tidigare undersökningar om
förekomst av våld mot barn, men också attityder mot våld och riskfaktorer. I
tidigare undersökningar har riskgrupper för våldsutsatthet identifierats och
dessa ska nu undersökas mer ingående i den nya studien. Studien planeras
genomföras i samarbete med Karlstads universitet. Studien ska färdigställas
under 2022.
----------------------------------------------------------------Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför, med anledning av
utbrottet av covid-19 i Sverige, en tillsynsinsats med underlag av
kommunernas inrapporterade ej verkställda beslut. Tillsynen riktar sig mot
samtliga kommuner i landet. Syftet med tillsynen är att granska hur
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum

2020-11-17

kommunen, under utbrottet av covid-19, tillgodoser behoven hos enskilda
personer med socialtjänstinsatser. IVO kommer i tillsynen att granska hur
kommunen säkerställer kvalitet och säkerhet vid förändringar i insatser, för
att tillgodose enskildas behov.
Med stöd av 13 kap. 1-2 §§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL samt 25-26 §§
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
inleder IVO en tillsyn mot Er kommun.
IVO begär följande:
Uppgifter om hur kommunen, under utbrottet av covid-19, säkerställer
kvalitet och säkerhet vid förändringar i socialtjänstinsatser, för att tillgodose
enskildas behov.
Namn, befattning, telefonnummer och e-post till chef med övergripande
ansvar för beslutade insatser enligt SoL och LSS.
Begärda uppgifter ska ha kommit in till IVO den 1 december 2020. IVO kan
förelägga er, med eller utan vite, att lämna vad som begärs.
IVO kommer inte att bevilja anstånd i detta ärende, då tillsynen är kopplad
till regeringsuppdraget till IVO, att bidra till lärande under utbrottet av
covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott. IVO ska delredovisa
regeringsuppdraget till socialdepartementet i december 2020. Datum för när
nämndens svar ska ha kommit in till IVO är fastställt utifrån datum för
delredovisningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2020
Beslutsexpediering
2020-12-02
Akt
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Utbildningar och kurser 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den
Internationella funktionshinderdagen 3 december 2020 genom att bjuda in
till digital en nationell samling. Inbjudan till arbetsmarknads- och
socialnämnden kommer via Länsstyrelsen i Gävleborg. Ledande experter
kommer delge metoder för att stärka kommunalt och regionalt
funktionshinderspolitiskt arbete inom fem spår för delaktighet och jämlikhet
varav ett är barnrätt.
Dagen är kostnadsfri och digital. Anmälan – som den som önskar delta gör
själv – görs via länk i bifogad inbjudan. Sista anmälningsdag är 20
november.
----------------------------------------------Region Kronoberg anordnar den digitala konferensen Aktualitetsdag
migration och etablering – vad händer 2021? för att lyfta dagens utmaningar
med också möjligheterna och vägarna framåt. Konferensen anordnas den 9
december och är digital. Målgrupp är politiker och tjänstemän inom olika
myndigheter och organisationer samt frivilliga organisationer och privata
företag.
Kostnaden är 995 kronor exklusive moms per person och anmälan ska vara
inne senast den 7 december.
--------------------------------------------------------------Den 5 december varje år uppmärksammar Forum civilsamhället och det
ideella engagemanget lite extra, med anledning av FN:s Internationella
Frivilligdag – en dag för att hylla frivilligas arbete för ekonomisk och social
utveckling. Varannan svensk engagerar sig ideellt, och engagemanget är en
grundbult i vår demokrati, bidrar till social innovation och bygger tillit
mellan människor.
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I år har det ideella engagemanget både satts på prov och samtidigt varit
viktigare än någonsin. Det vill vi sätta ljus på och bjuder in till tre
Morgonforum i början av december – om demokrati, engagemang och
innovation i och efter krisen. Seminarierna hålls digitalt och är en del av
Frivilligveckan 2020.
I år kommer Forum - idéburna organisationer med social inriktning under en
hel vecka att hylla och uppmärksamma det ideella engagemangets betydelse
för samhället, individen och demokratin. Det gör de genom att bland annat
bjuda in till tre webbsända seminarier.
Civilsamhällets innovationskraft i och efter en kris, Tisdag 1 december, kl.
8.30-9.30;
Engagemang i och efter kris Torsdag 3 december, kl. 8.30-9.30 samt
Det demokratiska utrymmet efter krisen Fredag 4 december, kl. 09.00-09.45.
Seminarierna är kostnadsfria och sänds digitalt. Anmälan sker via länk i
inbjudan och ska vara inne senast 30 november.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2020
Inbjudningar daterade under oktober och november 2020
Beslutsexpediering
2020-12-02
Akt
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