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Dnr 00033/2021

Domar för kännedom 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 mars 2021
finns följande domar för kännedom:
Värmlands tingsrätt har meddelat dom i mål B580-21. Det gäller ett
brottsmål där en placerad ungdom är tilltalad och har dömts för brott.
Hudiksvalls tingsrätt har meddelat att dom 2390-20 gällande stöld har trätt i
laga kraft den 9 mars 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2021
Domar från februari och mars 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt
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Dnr 00036/2021

Information om omedelbara omhändertaganden och
andra ordförandebeslut 2021
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 24 januari 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt
11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2021
Omplaceringsbeslut daterat den 24 januari 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt
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Dnr 00045/2020

Folkhälsoarbete
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 26 januari
aktualiserades återigen folkhälsofrågorna. Detta ledde till att nämnden
önskade att enheten för strategisk och hållbar utveckling som arbetar med
dessa frågor i ett övergripande perspektiv skulle delta i något kommande
nämndsammanträde.
På nämndsammanträdet den 23 mars 2021 deltar enheten genom enhetschef
Linnea Van Wagenen och hållbarhetsstrateg Malin Fundin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt
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Dnr 00028/2021

Förvaltningschefen informerar 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 mars 2021
informerar Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på gång framåt
inom förvaltningen.
Kenneth Forssell informerar om
- Teams och sekretess; teams är inte säkert gällande personuppgifter och
sekretess; träff om nytt säkert digitalt system; detta system ska vara på plats
under våren
- uppdatering om covid-läget
- personalfrågor
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)

Sida 11 av 32

PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 50

Sida
12(31)

Datum

2021-03-23

Dnr 00006/2021

Månadsuppföljning 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 mars 2021
presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per
februari 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt
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Dnr 00007/2021

Månadsrapport till KS för kännedom 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
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 januari månad. Rapporten är nedbruten i
verksamheter och liknar därav prognoserna som nämnden får per april och
augusti.
På nämndsammanträdet den 23 mars 2021 får arbetsmarknads- och
socialnämnden rapporten för januari 2021. Då det har varit svårigheter att
läsa dokumentet presenteras rapporten som både excel- och pdf.
Förvaltningen och controllers har jobbat hårt och de har lyckats få fram en
månadsrapport för februari 2021. Även den presenteras på sammanträdet den
23 mars.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2021
Månadsrapport januari och februari 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt
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Dnr 00005/2021

Budget 2022, ELP 2023-2024
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 27 april 2021 ska
nämnden fatta beslut om budget 2022 och ELP 2023-2024. Förvaltningen
har skapat en tipsplan och en process för detta då det kommer att bli svårt att
genomföra en fysisk budgetdag under rådande omständigheter. Tidsplanen
lades fram på ärendeberedningen den 2 mars och godkändes där.
Tidsplan och tankar kring budgetarbetet presenteras på nämndsammanträdet
den 23 mars 2021 där även grova drag av vad som påverkar arbetet med att
ta fram budgeten kommer att presenteras för nämnden:
-Hur ser de första månaderna ut - vart pekar det
- Hur tror vi pandemin påverkar placeringar och försörjningsstöd - hur pekar
det?
- Hur tror vi att detta sammantaget påverkar behov av budget 2022 – 24?
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2021
Tidsplan och process för budgetbeslut
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt
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Dnr 00020/2021

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknadsoch socialförvaltningen 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, daterade den 12 mars 2021, över delegeringsbeslut inom
individ- och familjeomsorgen i januari 2021 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).
Övriga delegeringsbeslut
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.
Under mars 2021 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) 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 10 mars 2021
Tabell översikt delegeringsbeslut februari daterad den 12 mars 2021
Beslut om avslag gällande utlämnande av handling daterat den 4 mars 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)

Sida 15 av 32

PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 54

Sida
16(31)

Datum

2021-03-23

Dnr 00032/2021

Ärenden för kännedom 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har publicerat sin rapport gällande
informationsdelning mellan socialtjänst och polis, i brottsförebyggande
arbete med barn och unga Resultaten visar bland annat att många upplever
sekretess som ett hinder för det brottsförebyggande arbetet mellan polis och
socialtjänst, gällande barn och unga, men det finns ingen entydig bild av vad
i sekretesslagstiftningen som upplevs utgöra hinder. Det varierar dessutom
mellan kommuner i vilken omfattning och på vilka sätt sekretess upplevs
vara ett hinder för det brottsförebyggande arbetet.
De faktiska problemen med sekretess är ofta kopplade till att medarbetare
inom polis, socialtjänst och skola saknar vägledning för hur lagstiftningen
ska tolkas och tillämpas. I kombination med organisationsfrågor,
yrkeskulturella aspekter och resursbrist så gör osäkerhet och avsaknad av
vägledning att de möjligheter som finns att dela information inte används
fullt ut. I uppdraget ingick inte att lämna författningsförslag men Brå har
identifierat behov och möjligheter för att effektivisera informationsdelning i
brottsförebyggande arbete på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt.
På Brås webbplats kan ni ta del av rapporten
https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-02-26informationsdelning-mellan-socialtjanst-och-polis.html?lang=sv
Rapporten kommer att vara del i arbetet med en kommun fri från våld som
Ljusdals kommun deltar i.
--------------------------------------------------Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck ska upphöra. Regeringen har under de senaste åren tagit flera steg
på vägen för att utveckla arbetet för att bekämpa våldet. Regeringens
nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor innebär ett ökat fokus på att
förebygga våld i nära relationer, samtidigt som våldsutsatta ska ges skydd
och stöd. Genom lagrådsremissen tar regeringen ytterligare steg för att
förhindra våld innan det utövas.
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Kommunernas socialnämnder föreslås få i uppgift att verka för att personer
som utövar våld eller andra övergrepp mot närstående ska upphöra med det.
Denna bestämmelse ska införas i socialtjänstlagen (2001:453). Förslaget
innebär att förutsättningarna att genomgå behandling för personer som
utövar våld mot en närstående ska vara likvärdiga över landet. För 2021 har
det generella statsbidraget till kommunerna tillförts 30 miljoner kronor och
från och med 2022 60 miljoner kronor per år permanent, för att kommunerna
ska kunna utföra denna uppgift.
Det har kommunicerats att dessa nya miljoner kommer att bli sökbara i den
pott som Socialstyrelsen redan nu fördelar på årsbasis för detta arbete och
som arbetsmarknads- och socialförvaltningen söker varje år och kommer att
fortsätta söka.
---------------------------------------------------------------Sveriges kommuner och regioner (SKR) fortsätter sin satsning för stärkt
jämställdhets- och kvinnofridsarbete i kommuner och regioner – med särskilt
fokus på att motverka hedersrelaterat våld. Bland annat planeras en pilot om
jämställdhetsintegrering i socialtjänsten i två län, och nio miljoner kronor går
till regionala utvecklingsledare som stödjer kommunernas kvinnofridsarbete.
Det fortsätta arbetet kommer att rapporteras till alla medlemskommuner och
resultatet kommer att implementeras när det är utvärderat. Medel kommer så
småningom att fördelas eller göras sökbara.
-----------------------------------------------------------------Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att
tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB, stödboenden
för barn och unga samt särskilda ungdomshem. Syftet med uppdraget är att
stärka kommunernas kännedom om en viss verksamhet innan placering, för
att exempelvis undvika att barn och unga placeras där det tidigare
framkommit missförhållanden.
IVO ska göra en rättslig och teknisk analys avseende förutsättningarna för att
skapa en informationsinfrastruktur. Denna ska möjliggöra ett
tillgängliggörande och automatiserat utlämnande av myndighetens tillsynoch tillståndsinformation, samt information som finns upprättad i
omsorgsregistret till kommunerna.
Utifrån de förutsättningar som analysen resulterar i ska myndigheten
driftsätta ett automatiskt tillgängliggörande av information över
tillståndspliktiga och kommunala HVB och stödboenden samt särskilda
ungdomshem med målgruppen barn och unga, för relevanta
verksamhetsområden inom kommunerna. Tillgängliggörandet av
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informationen ska bidra till att förenkla kommuners placeringar samt minska
risken för att placering sker på ett olämpligt HVB eller stödboende.
Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 till Socialdepartementet.
Slutredovisning ska ske senast den 30 april 2022.
I slutändan innebär detta uppdrag att det kommer bli lättare redan under
placeringsfasen att kunna få kännedom om hur ett specifikt boende kan
komma att fungera.
--------------------------------------------------------I början av mars presenterade utredningen om Lex Lilla hjärtat sina förslag.
Utredningen tillsattes i april 2020 för att stärka principen om barnets bästa i
samband med upphörande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga, LVU.
Utredningens förslag syftar till att förtydliga och förstärka principen om
barnets bästa. Bland annat föreslås lagen skärpas kring vad som ska krävas
för att en pågående LVU-vård ska kunna upphöra. Enligt förslaget ska en
socialnämnd inte få besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter
som föranledde vården har förändrats på ett ”varaktigt och genomgripande”
sätt.
Samtidigt föreslås lagbestämmelserna skärpas om så kallat flyttningsförbud.
Socialnämnden ska enligt förslaget bli skyldig att alltid överväga det.
Socialnämnden föreslås också kunna besluta att en vårdnadshavare eller
förälder ska lämna drogtest vid umgänge och inför prövningen av om vården
ska upphöra. Därmed får socialnämnden nya verktyg och kan göra säkrare
bedömningar. Socialnämnden föreslås också få en ökad
uppföljningsskyldighet efter avslutad LVU-vård.
Vårdnadsöverflyttning kan skapa bättre förutsättningar för stabilitet och
kontinuitet i vården. Därför föreslås i promemorian att socialnämndens
skyldighet att överväga om vårdnadsöverflyttning tidigareläggs.
Förslagen kommer nu att skickas ut på remiss till myndigheter, kommuner,
regioner och organisationer runt om i landet. Ljusdal kan komma att bli
utvald som remissinstans och om så sker får arbetsmarknads- och
socialnämnden möjlighet att yttra sig om förslaget.
--------------------------------------------------Svenska Röda korset har släppt rapporten Människan i krisen – ett
humanitärt perspektiv på Sveriges krisberedskapssystem. Svenska Röda
Korset har de senaste åren identifierat brister i samhällets förmåga att stödja
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och ta hand om personer som drabbas vid allvarliga kriser – och i synnerhet
de som redan i vardagen befinner sig i utsatthet.
Den pågående utvecklingen av Sveriges krisberedskap öppnar möjligheter
för ett mer flexibelt system anpassat till de människor som det syftar till att
skydda. Men de senaste årens utredningar, underlag och beslut kring
krisberedskap och totalförsvar fokuserar snarare på ett ”systemperspektiv”
än ser till konsekvenserna för de som drabbas vid en kris.
Rapporten finns att få i sin helhet från nämndsekreterare.
------------------------------------------------------------------Regeringen har beslutat att Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd ska vara en hbtqi-strategisk myndighet. Det innebär att
myndigheten i sin verksamhet ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och
möjligheter och att det nu finns elva myndigheter med det uppdraget.
Uppdraget som hbtqi-strategisk myndighet innebär att myndigheten i sin
verksamhet ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck. De strategiska myndigheterna ska
arbeta för att integrera ett hbtqi-perspektiv i arbetet mot sina målgrupper
såsom andra myndigheter, medborgare, företag, kommuner och regioner.
I januari 2021 beslutade regeringen om en handlingsplan för hbtqi-personers
lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen innehåller konkreta
åtgärder inom ett flertal fokusområden som bland annat avser att motverka
diskriminering, våld och andra kränkningar, ökad kunskap inom arbetslivet
och om unga hbtqi-personers situation, psykiska hälsa samt en särskild
satsning på arbetet med suicidprevention.
Handlingsplanen kompletterar regeringens strategi för lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck från
2014.
I det stora hela innebär detta inte så mycket för våran samordnare för våld i
nära relationer, men möjligen kan det innebära ytterligare en rapportväg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)
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Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 55

Sida
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Datum

2021-03-23

Dnr 00034/2021

Utbildningar och kurser 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Den 21 april arrangerar Sveriges Kommuner och Regioner en webbsänd
heldag där vi orienterar dig – som förtroendevald och ledande tjänsteperson
inom socialtjänstens verksamhetsområde - genom de mest aktuella frågorna
på nationell nivå. Vi går igenom de mest aktuella utredningarna, framtida
utmaningar, kommunernas ekonomi och informerar om satsningar och
aktuella frågor.
Detaljerat program publiceras inom kort under länken nedan:
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/aktuelltinoms
ocialpolitikenutblickiskugganavpandemin.37094.html
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 56

Sida
21(31)

Datum

2021-03-23

Dnr 00027/2021

Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden
2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Barbro Andin Mattsson (C) ställer en fråga gällande fördelningen för
försörjningsstöd.
Marita Wikström, biträdande förvaltningschef svarar följande: Vi betalar ut
till en person i familjen, men det är inte självklart att det är mannen. I många
andra kommuner är mannen självklart registerledare, hos oss är det den
person som skrivit ansökan. Vi kommer under året att precis som med
barnbidrag, betala ut till båda parter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 57

Sida
22(31)

Datum

2021-03-23

Dnr 00006/2019

Sammanställning av arbetsmarknads- och
socialnämndens uppdrag till förvaltningen 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden de
uppdrag som har getts från arbetsmarknads- och socialnämnden till
förvaltningen. Till grund för sammanställningen i mars 2021 ligger en
genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden
samt arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO och till och
med sammanträdet den 2 mars 2021.
Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de
har rapporterats som klara en gång tas de bort från listan. Färgen orange
innebär att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2021
Sammanställning av arbetsmarknads- och socialnämndens uppdrag till
förvaltningen 2019-2022 daterat den 10 mars 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 58

Sida
23(31)

Datum

2021-03-23

Dnr 00005/2019

Sammanställning av arbetsmarknads- och
socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden de
förslag som skickats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till
grund för sammanställningen i mars 2021 ligger en genomgång av protokoll
och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsmarknadsoch socialnämndens arbetsutskott IFO till och med sammanträdet den 2 mars
2021.
Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de
har rapporterats till arbetsmarknads- och socialnämnden som klara en gång
tas de bort från listan. Färgen orange innebär att ärendet pågår och rött att
inget har hänt sedan beslutet togs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2021
Sammanställning av arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 daterat den 9 mars
2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 59

Sida
24(31)

Datum

2021-03-23

Dnr 00007/2019

Sammanställning av arbetsmarknads- och
socialnämndens hantering av uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden
hanteringen av de uppdrag som har kommit från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Till grund för sammanställningen i mars 2021 ligger en
genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden
och arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO till och med
arbetsutskottssammanträdet den 3 mars 2021.
Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en
redovisning för arbetsmarknads- och socialnämnden. Färgen orange innebär
att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2021
Sammanställning av arbetsmarknads- och socialnämndens hantering av
uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 daterat
den 9 mars 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Kommunstyrelsen för kännedom
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)
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Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 60

Sida
25(31)

Datum

2021-03-23

Dnr 00029/2021

Externa besök arbetsmarknad- och socialnämnden
2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare har arbetsmarknads- och socialnämnden önskat att få veta mera om
verksamheten som Nattvandrarna i Ljusdal bedriver. På nämndsammanträdet
den 23 mars deltar Nattvandrarna och berättar om vad de gör och hur de
jobbar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 61

Sida
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Datum

2021-03-23

Dnr 00397/2019

SKOS 2.0 - ett samverkansprojekt arbetsmarknads- och
socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Projekt SKOS 2.0 är ett samverkansprojekt mellan utbildningsförvaltningen
och arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som pågått sedan juni 2019.
Utifrån att behov identifierats av ökad samverkan mellan förvaltningarna,
gällande barn och ungdomar som befinner sig i farozonen för att fara illa,
beslutades om att tillsätta en projektledare för inventera det arbete som görs i
kommunen, samt för att ta fram förslag på hur det förebyggande arbetet och
de tidiga insatserna till målgruppen kan organiseras.
Syftet med projektet var att titta på hur samverkan i förebyggande och tidiga
insatser kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ser ut idag,
vad fungerar bra och vad behöver utvecklas.
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 mars 2021
deltar Ida Albinsson och informerar om nuläge.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 62

Sida
27(31)

Datum

2021-03-23

Dnr 00075/2021

Avvikelser årssammanställning 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska avvikelser rapporteras,
dokumenteras, analyseras och åtgärdas. Avvikelse i detta sammanhang är en
händelse som medfört eller kunnat medföra någon typ av obehag eller skada
för kund/klient. Genom att utreda och ta tillvara erfarenheter av avvikelser
kan verksamheten vidta förebyggande åtgärder och därmed höja säkerheten
och kvaliteten.
En avvikelsemodul finns i verksamhetssystemet Treserva för att hantera
avvikelser och även rapporter enligt lex Sarah. Bilagan Sammanställning
avvikelser 2020 till ASN redovisar IFO:s verksamheter, som är den
verksamhet inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen som använder
Treserva. Arbetsmarknadsenheten och flyktingenheten hanterar sina
avvikelser manuellt och har under 2020 inte fått in några avvikelserapporter.
Antal inrapporteringar för IFO har under 2020 ökat igen från föregående år.
Andelen åtgärdade och slutförda avvikelser har ökat markant, vilket ger ett
bättre underlag för förbättringsarbeten.
De flesta avvikelser är rapporterade inom området Handläggning. Den
vanligaste åtgärden som angavs var Genomgång rutiner. För en helhetsbild,
se bilagan Sammanställning avvikelser 2020 till ASN.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2021
Statistik och analys för avvikelser daterat den 10 mars 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)
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Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 63
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Datum

2021-03-23

Dnr 00008/2020

Sammanställning Lex Sarah 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Under 2020 har två lex Sarah-rapporter inkommit för utredning inom
arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde.
Den ena rapporten handlade om felaktigt utlämnade handlingar. Den
utredningen pågår.
Den andra rapporten handlade om att insats om kontaktfamilj inte hade
verkställts inom rätt tid. Utredningen kom fram till att det fanns en risk för
missförhållande men att den inte var så allvarlig att den föranledde en
anmälan till IVO.
Utredningens förslag på åtgärder gällde tätare uppföljning av ej verkställda
beslut och ökad dialog i arbetsgruppen för att bistå varandra i att ge förslag
på alternativa insatser om det är svårt att hitta lämplig kontaktfamilj.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 64

Sida
29(31)

Datum

2021-03-23

Dnr 00045/2019

Presentation av arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamheter mandatperioden 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 mars kommer
vuxenenheten att berätta om sina olika placeringsformer och också om
gränsdragningen mellan dem och regionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2021
Vuxenenheten olika placerings- och behandlingsformer och fördelning av
ansvar
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 65

Sida
30(31)

Datum

2021-03-23

Dnr 00072/2021

Medarbetarundersökning 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Medarbetarundersökning 2020 noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Medarbetarundersökning (MAU) genomfördes på samtliga arbetsplatser
under perioden 26 oktober -15 november 2020. Resultaten per enhet och för
förvaltning har därefter sammanställts av HR-funktionen. Resultat per enhet
var klara i mitten på januari.
Av förvaltningens 113 anställda har 103 anställda svarat på
medarbetarenkäten vilket är en svarsfrekvens på 91,2%. I jämförelse med
kommunen i helhet har förvaltningen en hög svarsfrekvens. Resultaten ligger
generellt högre för arbetsmarknads- och socialförvaltningen än för
kommunen som helhet.
Förvaltningschef vill ändå påtala att resultatet bör tolkas med viss
försiktighet. Undersökningen har skett mitt under en pandemi där mycket av
ordinarie arbete har ställts på ända på grund av förändrade möjligheter att
träffas fysiskt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2021
Mall för analys och åtgärdsplan samt mall för aktivitetsplan
Prioriteringsmatris
Övergripande redovisningsplan
Resultatrapport medarbetarundersökning 2020
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)
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PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 66
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Datum

2021-03-23

Dnr 00083/2021

Revisionen informerar
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Efter att handlingarna till arbetsmarknads- och socialnämnden skickades ut
blev ordförande kontaktad av revisionen som ville delta med en punkt på
sammanträdet den 23 mars 2021 för att diskutera ansvarsprövning 2020.
Då det svårt att planera om en redan fast ställd och utskickad
föredragningslista som redan är tidsstyrd av ett antal sedan länge planerade
besök blev det ett tillägg till befintlig kallelse och ärendet fick placeras sist
under dagen, då inget av det redan anmälda kunde plockas bort.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 18 mars 2021
Beslutsexpediering
2021-03-30
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 23/3 (Signerat)
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Signering
Följande parter har signerat detta dokument
Namn: ÅSA ÄLANDER
Datum: 2021-03-26 08:43
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Datum: 2021-03-26 12:00
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