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§ 4 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 9 december 2021 gjordes ett ordförandebeslut om tre omedelbara 

omhändertaganden enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU).   

Den 9 december 2021 gjordes ett ordförandebeslut om tre placeringar enligt 

11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   

Den 24 december 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering 

enligt 11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 

Beslut tagna i december 2021 

Beslutsexpediering 

2022-01-31 

Akt 
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§ 5 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. 

Den 11 januari 2022 gjordes ett ordförandebeslut om fyra omedelbara 

omhändertaganden enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU).   

Den 11 januri 2022 gjordes ett ordförandebeslut om fyra placeringar enligt 

11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 

Beslut tagna i januari 2022 

Beslutsexpediering 

2022-01-31 

Akt 
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§ 6 Dnr 00033/2021  

Domar för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.    

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 januari 2022 

finns följande domar för kännedom:  

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 3487-21 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten har meddelat beslut i mål 5606-21 gällande omedelbart 

som omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (LVU) som gjordes den 9 december 2021. Förvaltningsrätten 

beslutar att omhändertagandet ska bestå. Dom i målet sker efter nämndens 

beslut gällande detta omhändertagande som fattades på arbetsutskottet den 4 

januari.  

 

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat beslut i mål 3621-21 gällande 

överklagande av omedelbart som omhändertagande enligt 6 § lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som fastställdes av 

förvaltningsrätten den 16 december 2021. Kammarrätten avslår 

överklagandet och därmed består omhändertagandet.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 

Domar från december 2021 

 

Beslutsexpediering 

2022-01-31 

Akt 
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§ 7 Dnr 00027/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

 

2. Så länge det finns restriktioner ska det alltid finnas någon standby-

funktion för IT som finns på plats i kommunhuset och detta ska vara känt för 

samtliga förvaltningar. 

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 januari 2022 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 

gång framåt inom förvaltningen. 

 

Förvaltningschefen informerar om följande 

- bilpoolsutredningen har startat 

- sjukskrivningsläget och stabsläge samt nuvarande covidrestriktioner 

- preliminär bokslutssiffra 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-01-31 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 8 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 januari 

2022 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 

december 2021, vilken också innefattar ett ytterst preliminärt bokslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-01-31 

Akt 
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§ 9 Dnr 00003/2022  

Budgetuppföljning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Fastställa den nya insatsen enligt förvaltningens förslag. 

 

2. Uppdra till förvaltningen att införa insatsen utan dröjsmål.    

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämnden den 21 april 2020 fastställdes 

riktlinjer för placeringar avseende barn och ungdom. Riktlinjer för 

placeringar gällande vuxna fastställdes några månader senare – på 

nämndsammanträdet den 25 augusti 2020.  

 

På nämndsammanträdet den 19 oktober 2021 beslutade arbetsmarknads- och 

socialnämnden att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med att 

ytterligare stärka det förebyggande arbetet. 

 

Den 16 september 2021 genomförde förvaltningsledningen en nystart för att 

återigen föra upp det förebyggande arbetet i linje med fastställda riktlinjer på 

agendan. En del i detta arbete blev att skapa en arbetsgrupp som skulle 

arbeta vidare med frågan under ledning av biträdande förvaltningschef Erik 

Fundin.  

 

Arbetsgruppen har kommit fram till att den befintliga insatsmixen behöver 

kompletteras. 

 

Under nämndsammanträdet den 25 januari 2022 får arbetsmarknads- och 

socialnämnden en genomgång av förslaget till en ny placeringsförebyggande 

insats.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-01-31 

Akt 
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§ 10 Dnr 00004/2022  

Budget 2023, ELP 2024-2025 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 februari 2022 är arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande 

samt förvaltningschefen kallade till budgetdialog inför 2023 års budget. 

Detta sammanträde ligger dagen efter arbetsmarknads- och socialnämndens 

sammanträde i februari.  

 

För att nämnden ska få möjlighet att komma med sina inspel till 

budgetplaneringen inför 2023 kommer budgetförslaget att presenteras på 

nämndsammanträdet den 25 januari 2022 och nämnden kommer därefter att 

ges möjlighet att diskutera kring det.   

 

Då tillämpningar och hanteringsanvisningar saknas för de nya 

ekonomistyrningsreglerna som det fattades beslut om i december är 

budgetprocessen för 2023 något som måste hanteras utifrån de 

förutsättningar som finns.  

 

Efter en genomgång av förvaltningens tankar så ges arbetsmarknads- och 

socialnämnden möjlighet att komma med inspel som ska tas med till 

kommande budgetberedning. Den nya socialtjänstlagen och vad den kan 

komma att innebära i ökad arbetsmängd lyftes i flera fall. Förutom ökad 

arbetsbörda kommer det att innebära kostnader för utbildning för 

förvaltningen och nämnden då de genomgripande förändringarna är 

betydande. Riktade bidrag till olika nämnder ska inte gå in i en gemensam 

kassa, utan ska direkt tillföras de nämnder där de hör hemma. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 

Bildspel daterat den 18 januari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-01-31 

Akt 
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§ 11 Dnr 00036/2022  

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 januari 2022 var arbetsmarknads- och socialnämnden kallade till 

kommunstyrelsen, Nämnden representerades av ordförande och 

förvaltningschef. På nämndsammanträdet den 25 januari 2022 får 

arbetsmarknads- och socialnämnden en genomgång av vilken information 

kommunstyrelsen fick ta del av samt även se det bildspel som visades för 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 

Dokument med redovisning från KS 

 

Beslutsexpediering 

2022-01-31 

Akt 
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§ 12 Dnr 00001/2019  

Val och förordnanden mandatperioden 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Regler för hybridmöten fastställs. 

 

2. Regler för hantering av nämndsammanträden under covid fastställs.   

Sammanfattning av ärendet 

I kommunallagen (2017:725) 16 § står det att ledamöter ska ges möjlighet att 

delta vi distans vid behov. Undantaget är sekretessärenden som endera 

kräver fysisk närvaro eller en säker möteslösning (alltså inte Teams, Zoom 

eller skype) som säkerställer att lagring inte sker i ett tredje land. 

 

För att hybridmöten – det vill säga att enskild ledamot deltar via distans – 

ska fungera tillfredsställande behövs ett regelverk sättas upp. Detta 

säkerställer att alla behandlas lika när man begär att få delta i ett 

sammanträde på distans. 

 

Den 17 november 2020 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om 

hur nämndsammanträden skulle genomföras under dåvarande 

covidrestriktioner. Detta dokument reviderades 25 maj 2021 på grund av att 

en ledamot som valdes ut att delta i sekretessblocket på plats hade lämnat sin 

plats i nämnden. 

 

Nu när det har tillkommit nya restriktioner behöver arbetsmarknads- och 

socialnämnden återigen ta ställning till dokumentet med processen under 

pandemin.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 

Dokument hybridmöten 

Dokument covid 19 

 

Beslutsexpediering 

2022-01-31 

Akt 

Protokoll 25/1
(Signerat, SHA-256 DC398D1936DF1DF332C3B8E7BCFDAA18B2C05C806367C7F67C5755B3B274D059)

Sida 15 av 25



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

16(24) 

Datum 

2022-01-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 00133/2020  

Fritidsbank 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har önskat en redovisning av vad 

kostnaderna för Fritidsbanken är och vilka bidrag/medel som täcker dessa 

kostnader. 

 

Fritidsbanken kostnader för 2021: 

Lönekostnader 358 044,61 

PO påslag 143 754,91 

Hyra 161 102,00 

Motorvärmare 2 004,00 

El 6 741,63 

Datainköp 4 150,00 

Mobiltelefon 3 250,00 

 

Totalt 679 047,15 kr 

 

I dagsläget är det de socioekonomiska medlen som finansierar fritidsbanken, 

men det finns också andra investeringsprojekt som kan kopplas till 

Fritidsbanken (Leader och Nya Sparbanksstiftelsen). 

 

Från att Fritidsbanken öppnades i oktober fram till igår har det gjorts 4 400 

utlåningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-01-31 

Akt 
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§ 14 Dnr 00193/2021  

Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd 
bör ses över 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Uppdra till förvaltningen att utforma ett remissvar till 

nämndsammanträdet den 22 februari 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag gällande avgifter för 

serveringstillstånd vid enstaka tillfällen. Förslagsställaren anser att avgiften 

är för hög. Kommunstyrelsen har bett arbetsmarknads- och socialnämnden 

om att yttra sig om medborgarförslaget. De vill ha in yttrandet senast 28 

februari 2022. 

 

På ärendeberedningen den 4 januari 2022 ställdes några frågor gällande 

medborgarförslaget som alkoholhandläggaren har funderat kring och honhr 

lämnat följande svar: 

 

Vad skulle det kosta att istället ha ett löpande tillstånd? 

Antingen söker man ett tillfälligt tillstånd 1-6 dagar/tillfällen eller en period 

upp till två månader (12250kr) eller ett stadigvarande tillstånd. Vid 

stadigvarande (12250kr) ställs bland annat högre krav på kök (typ 

restaurangkök) och att det faktiskt används, serveringslokalerna skall vara av 

typen restaurang (restaurang liknande miljö) och det ska finnas en allsidig 

meny. Det går alltså inte att chatra mat eller enbart ha en rätt som många 

gärna gör och har vid tillfälliga tillstånd.  

 

Hur gör våra grannkommuner? 

Har kollat runt i våra grannkommuner och kan redovisa det. Bollnäs, 

Söderhamn, Ovanåker har samma princip som vi, det vill säga en avgift 

7 814 kr per dag (1-6 dagar). Hudiksvall har en avgift 5 740 kr för dag 1 

tillägg med 500/dag vid flera dagar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2022 

Protokollsutdrag KF 2021-11-22 § 143 

Medborgarförslag 
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Beslutsexpediering 

2022-01-31 

Akt 
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§ 15 Dnr 00020/2021  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade den 11 januari 2022, över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i december 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). 

 

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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2022 

Listor delegeringsbeslut december 2021 daterade den 11 januari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-01-31 

Akt 
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§ 16 Dnr 00031/2022  

Ärenden för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Att kunskapen om barnets rättigheter ökar bland statliga myndigheter, 

kommuner och regioner är en förutsättning för att barnkonventionen ska få 

genomslag i praktiken. Regeringen har därför beslutat att kunskapslyftet för 

barns rättigheter ska fortsätta och fördjupas. Sju myndigheter fortsätter sitt 

deltagande och ytterligare tre myndigheter kommer att få 

verksamhetsanpassade uppdrag. Barns och ungas egna erfarenheter och 

åsikter ska tas tillvara i arbetet. 

 

Kunskapslyftet syftar till att höja kunskapen och stärka kompetensen om 

barnkonventionen och barnets rättigheter hos offentliga aktörer. Regeringen 

har beslutat att tio statliga myndigheter ska delta i kunskapslyftet under 

2022. Myndigheterna får i uppdrag att utveckla den praktiska tillämpningen 

av barnets rättigheter med stöd från Barnombudsmannen och i 

förekommande fall stärka detta arbete. Sju av dessa myndigheter påbörjade 

sitt arbete under 2021 och fortsätter sitt uppdrag. Tre myndigheter får 

fördjupade verksamhetsanpassade uppdrag i särskilt angelägna 

barnrättsfrågor under 2022: 

 

• Statens institutionsstyrelse ska utveckla sitt våldsförebyggande arbete med 

målet att motverka konflikter som leder till hot och våld i mötet med särskilt 

utsatta barn och ungdomar. I uppdraget ska barns och ungas egna 

erfarenheter och åsikter beaktas vid utvecklingen av arbetssätt och metoder. 

• Folkhälsomyndigheten ska analysera och redogöra för konsekvenser för 

barns och ungas hälsa med anledning av Covid-19-pandemin. Fokus ska 

ligga på att beskriva konsekvenser i hälsa för barn som lever i särskilt utsatta 

situationer. I uppdraget ingår även att inhämta och redogöra för barns och 

ungas erfarenheter av hur pandemin har påverkat hälsan. 

• Socialstyrelsen ska arbeta vidare med att ta fram och sprida ett stöd- och 

informationsmaterial till socialtjänst och hälso- och sjukvården i syfte att öka 

medvetenheten och kunskapen om våld mot barn med funktionsnedsättning. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har ett uppdrag att samordna och utveckla 

länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att 
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säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner. 

Det uppdraget kommer att fortsätta och fördjupas genom ett ökat fokus på 

barns delaktighet. 

 

Barnombudsmannen får i uppdrag att under 2022 fortsätta stödja statliga 

myndigheter i arbetet med att säkerställa den praktiska tillämpningen av 

barnets rättigheter. Myndigheten ska också fortsätta att samverka med 

länsstyrelserna i deras uppdrag att samordna, utveckla och stödja arbetet med 

att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i regioner och kommuner. 

Barnombudsmannen får också fortsatt uppdrag att genomföra stödinsatser 

om tolkning och tillämpning av barnkonventionen. 

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

Från den 1 januari 2022 går det inte längre att ansöka om hemutrustningslån. 

I enlighet med riksdagens budgetbeslut upphävs förordningen (1990:1361) 

om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar från och 

med den 1 januari 2022. Lånet var till för att nyanlända skulle kunna utrusta 

och möblera sin bostad när de mottagits i en kommun. Detta kommer att 

innebära att ansvaret för detta flyttas till landets kommuner. 

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

Sveriges kommuner och regioner (SKR) riktar skarp kritik mot IVO. De 

skriver bland annat följande: Alla invånare har rätt till en god och säker vård 

och omsorg. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett viktigt uppdrag 

att genomföra tillsyn för att säkerställa detta. Tyvärr behöver nu kritik riktas 

mot hur IVO arbetar. IVO:s nya arbetssätt blir kontraproduktiva när de nu 

samlar in mycket stora mängder data från kommunerna på bekostnad av den 

riktade tillsynen. IVO har de senaste åren gått över till att arbeta mer 

datadrivet och samlar in stora mängder data om socialtjänstens brukare. En 

mer datadriven tillsyn behöver inte vara fel i sig, men leder just nu till en 

enorm administrativ börda för kommunerna. 

 

Under sommaren och hösten 2021, när kommunerna arbetade för fullt med 

pandemin, begärde IVO in 60 000 journaler från landets kommuner. Inte för 

att de misstänker några särskilda oegentligheter, utan enbart för att de vill 

kunna få en bank av övergripande data. 

All insamling av personuppgifter måste kunna motiveras, det krävs 

specifika, angivna och berättigade ändamål. Det är tveksamt om mängden 

uppgifter som IVO nu samlar in är proportionerlig i förhållande till syftet.  

Det har också uppstått en osäkerhet kring om IVO har möjlighet att hantera 

all denna känsliga data på ett säkert sätt. Kommunerna har ansvaret för den 

data de samlar in och de journaler de har. Kommunerna har inte känt sig fullt 

trygga med att informationen hanteras säkert när myndigheten tagit emot den 

digitalt. Det har skapat mycket oro och förarbete i kommunerna, ett sätt att 
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hantera det har varit att skriva ut och skicka alla journalerna på papper till 

IVO. 

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

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn på 

stödboendet. Den 14 december meddelar IVO att de under tillsynen inte har 

uppmärksammat några brister och därför avslutas ärendet utan anmärkning. 

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

Under december 2021 publicerade Brå en ny rapport om ungdomsrån. Brå 

har kartlagt utvecklingen över tid av rån mot unga personer under 18 år samt 

den geografiska fördelningen avseende brottsplatser, misstänkta och 

brottsutsattas boendeområden. I rapporten beskrivs också vem som 

misstänks och vem som utsätts, karaktären på brotten samt ungdomars 

erfarenheter av personrån. 

 

Rapporten visar bland annat att antalet anmälda rån mot personer under 18 år 

har mer än fördubblats i Sverige under perioden 2015–2019, och de som 

misstänks är i huvudsak 15–20 år. Även den självrapporterade utsattheten för 

rån har ökat kraftigt bland ungdomar. En oroande utveckling går att se när 

det gäller rånmisstänkta flickor i Stockholmsområdet.  

Läs hela rapporten på https://bra.se/ungdomsran 

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

Regeringen har beslutat att bevilja Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

medel för att utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld 

och förtryck och att stärka kommuner och regioners arbete med 

jämställdhetsintegrering. SKR beviljas 25 miljoner kronor som ska användas 

under 2022.  

 

SKR har ansökt om medel för att bland annat utveckla kvinnofridsarbetet 

med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att förebygga 

hedersrelaterat våld och förtryck och att stärka kommuner och regioners 

arbete med jämställdhetsintegrering. SKR:s ansökan avser 2022 men 

satsningen pågår fram till 2023. 

 

- Att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en högt 

prioriterad fråga för regeringen. Det är angeläget att utveckla arbetet inom 

socialtjänst, hälso- och sjukvård och förskola och skola i syfte att förebygga 

och tidigt upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck, säger arbetsmarknads- 

och jämställdhetsminister Eva Nordmark. 

 

Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen senast den 27 februari 

2023. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-01-31 

Akt 
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§ 17 Dnr 00030/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 januari 2022 

finns följande protokoll för kännedom: 

 

Protokollsutdrag KF 2021-12-13 § 166 Ekonomistyrningsregler. Beslut:  

1. Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antas. 2. Reglerna gäller 

från och med 1 januari 2022. 3. Plan för budget och budgetuppföljning samt 

regelverk angående nämndernas egna kapital upphävs vid samma tidpunkt. 

 

Protokollsutdrag KF 2021-12-13 § 173 Avsägelse från Astrid Edlund (LB) 

gällande uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige samt som ersättare i 

arbetsmarknads- och socialnämnden Beslut: 1. Astrid Edlund (LB) beviljas 

entledigande från sina uppdrag. 2. Torsten Hellström (LB) väljs till ny 

ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden. 3. Valet gäller för återstoden 

av mandatperioden. 

 

Protokollsutdrag KF 2021-12-13  § 175 Avsägelse från My Ovesdotter 

Hillbom (L) gällande uppdraget som ersättare i Arbetsmarknads- och 

socialnämnden. Fyllnadsval. Beslut: 1. My Ovesdotter Hillbom (L) beviljas 

entledigande från sitt uppdrag. 2. Helena Brink (L) väljs till ny ersättare i 

arbetsmarknads-och socialnämnden. 3. Valet gäller för återstoden av 

mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-01-31 

Akt 
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§ 1 Dnr 00166/2021  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Queen Mukeshimana 20160804-7567 ändrar mottagare från 


vårdnadshavare till familjehemmet Richard och Malin Molarin enligt 16 


kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av placering utanför 


hemmet. 


2. Framställer till Försäkringskassan att underhållsstödet gällande Queen 


Mukeshimana 20160804-7567 ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


familjehemmet Richard och Malin Molarin enligt 18 kap 19 § 


socialförsäkringsbalken (SFB). 


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 familjehemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


familjehemmet.  


 


Om det finns synnerliga skäl får underhållsstödet, på begäran av 


socialnämnden betalas ut till någon annan än vårdnadshavare. När ett barn 


placeras utanför hemmet kan socialnämnden besluta att underhållsstödet, som 


går till vårdnadshavare, ska ha en annan mottagare. Underhållsstödet kan betalas 


till socialförvaltningen för att användas för barnets bästa, till exempel att betala 


ut det till familjehemmet där barnet är placerat. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 2 Dnr 00179/2021  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Mariame Jalloh 20190415-2145 ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


familjehem Richard och Malin Molarin enligt 16 kap 18 § 


socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av placering utanför hemmet. 


 


2. Framställer till Försäkringskassan att underhållsstödet gällande mariame 


Jalloh 20190415-2145 ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


familjehemmet Richard och Malin Molarin enligt 18 kap 19 § 


socialförsäkringsbalken (SFB).  


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 familjehemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


familjehemmet.  


 


Om det finns synnerliga skäl får underhållsstödet, på begäran av 


socialnämnden betalas ut till någon annan än vårdnadshavare. När ett barn 


placeras utanför hemmet kan socialnämnden besluta att underhållsstödet, 


som går till vårdnadshavare, ska ha en annan mottagare. Underhållsstödet 


kan betalas till socialförvaltningen för att användas för barnets bästa, till 


exempel att betala ut det till familjehemmet där barnet är placerat.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 3 Dnr 00066/2020  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Nouraldeen Alarab 110222-6295 ändrar mottagare från tidigare familjehem 


till vårdnadshavarna Fouad Alarab 770605-2011 och Iman Mousa 880101-


4187 enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av att 


Nouraldeen tidigare varit placerad utanför hemmet men nu bor hemma hos 


sina vårdnadshavare.  


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med det allmänna barnbidraget är att det ska användas till barnets 


uppehälle och uppfostran. Barnets dagliga omsorg och försörjning sker nu 


genom vårdnadshavarnas försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


vårdnadshavarna.  


 


Om det finns synnerliga skäl får underhållsstödet, på begäran av 


socialnämnden betalas ut till någon annan än vårdnadshavare. När ett barn 


placeras utanför hemmet kan socialnämnden besluta att underhållsstödet, 


som går till vårdnadshavare, ska ha en annan mottagare. Underhållsstödet 


kan betalas till socialförvaltningen för att användas för barnets bästa, till 


exempel att betala ut det till familjehemmet där barnet är placerat.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 4 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 9 december 2021 gjordes ett ordförandebeslut om tre omedelbara 


omhändertaganden enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 


unga (LVU).   


 


Den 9 december 2021 gjordes ett ordförandebeslut om tre placeringar enligt 


11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   


 


Den 24 december 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering 


enligt 11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 


Beslut tagna i december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Akt 
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§ 5 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. 


 


Den 11 januari 2022 gjordes ett ordförandebeslut om fyra omedelbara 


omhändertaganden enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 


unga (LVU).   


 


Den 11 januri 2022 gjordes ett ordförandebeslut om fyra placeringar enligt 


11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 


Beslut tagna i januari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Akt 
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§ 6 Dnr 00033/2021  


Domar för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.    


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 januari 2022 


finns följande domar för kännedom:  


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 3487-21 gällande ekonomiskt 


bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten har meddelat beslut i mål 5606-21 gällande omedelbart 


som omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård 


av unga (LVU) som gjordes den 9 december 2021. Förvaltningsrätten 


beslutar att omhändertagandet ska bestå. Dom i målet sker efter nämndens 


beslut gällande detta omhändertagande som fattades på arbetsutskottet den 4 


januari.  


 


Kammarrätten i Sundsvall har meddelat beslut i mål 3621-21 gällande 


överklagande av omedelbart som omhändertagande enligt 6 § lagen med 


särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som fastställdes av 


förvaltningsrätten den 16 december 2021. Kammarrätten avslår 


överklagandet och därmed består omhändertagandet.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 


Domar från december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Akt 
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§ 7 Dnr 00027/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


 


2. Så länge det finns restriktioner ska det alltid finnas någon standby-


funktion för IT som finns på plats i kommunhuset och detta ska vara känt för 


samtliga förvaltningar. 


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 januari 2022 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 


gång framåt inom förvaltningen. 


 


Förvaltningschefen informerar om följande 


- bilpoolsutredningen har startat 


- sjukskrivningsläget och stabsläge samt nuvarande covidrestriktioner 


- preliminär bokslutssiffra 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 8 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 januari 


2022 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 


december 2021, vilken också innefattar ett ytterst preliminärt bokslut. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Akt 
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§ 9 Dnr 00003/2022  


Budgetuppföljning 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Fastställa den nya insatsen enligt förvaltningens förslag. 


 


2. Uppdra till förvaltningen att införa insatsen utan dröjsmål.    


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämnden den 21 april 2020 fastställdes 


riktlinjer för placeringar avseende barn och ungdom. Riktlinjer för 


placeringar gällande vuxna fastställdes några månader senare – på 


nämndsammanträdet den 25 augusti 2020.  


 


På nämndsammanträdet den 19 oktober 2021 beslutade arbetsmarknads- och 


socialnämnden att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med att 


ytterligare stärka det förebyggande arbetet. 


 


Den 16 september 2021 genomförde förvaltningsledningen en nystart för att 


återigen föra upp det förebyggande arbetet i linje med fastställda riktlinjer på 


agendan. En del i detta arbete blev att skapa en arbetsgrupp som skulle 


arbeta vidare med frågan under ledning av biträdande förvaltningschef Erik 


Fundin.  


 


Arbetsgruppen har kommit fram till att den befintliga insatsmixen behöver 


kompletteras. 


 


Under nämndsammanträdet den 25 januari 2022 får arbetsmarknads- och 


socialnämnden en genomgång av förslaget till en ny placeringsförebyggande 


insats.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Akt 
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§ 10 Dnr 00004/2022  


Budget 2023, ELP 2024-2025 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Den 23 februari 2022 är arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande 


samt förvaltningschefen kallade till budgetdialog inför 2023 års budget. 


Detta sammanträde ligger dagen efter arbetsmarknads- och socialnämndens 


sammanträde i februari.  


 


För att nämnden ska få möjlighet att komma med sina inspel till 


budgetplaneringen inför 2023 kommer budgetförslaget att presenteras på 


nämndsammanträdet den 25 januari 2022 och nämnden kommer därefter att 


ges möjlighet att diskutera kring det.   


 


Då tillämpningar och hanteringsanvisningar saknas för de nya 


ekonomistyrningsreglerna som det fattades beslut om i december är 


budgetprocessen för 2023 något som måste hanteras utifrån de 


förutsättningar som finns.  


 


Efter en genomgång av förvaltningens tankar så ges arbetsmarknads- och 


socialnämnden möjlighet att komma med inspel som ska tas med till 


kommande budgetberedning. Den nya socialtjänstlagen och vad den kan 


komma att innebära i ökad arbetsmängd lyftes i flera fall. Förutom ökad 


arbetsbörda kommer det att innebära kostnader för utbildning för 


förvaltningen och nämnden då de genomgripande förändringarna är 


betydande. Riktade bidrag till olika nämnder ska inte gå in i en gemensam 


kassa, utan ska direkt tillföras de nämnder där de hör hemma. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 


Bildspel daterat den 18 januari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Akt 
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§ 11 Dnr 00036/2022  


Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Den 13 januari 2022 var arbetsmarknads- och socialnämnden kallade till 


kommunstyrelsen, Nämnden representerades av ordförande och 


förvaltningschef. På nämndsammanträdet den 25 januari 2022 får 


arbetsmarknads- och socialnämnden en genomgång av vilken information 


kommunstyrelsen fick ta del av samt även se det bildspel som visades för 


kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 


Dokument med redovisning från KS 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Akt 
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§ 12 Dnr 00001/2019  


Val och förordnanden mandatperioden 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Regler för hybridmöten fastställs. 


 


2. Regler för hantering av nämndsammanträden under covid fastställs.   


Sammanfattning av ärendet 


I kommunallagen (2017:725) 16 § står det att ledamöter ska ges möjlighet att 


delta vi distans vid behov. Undantaget är sekretessärenden som endera 


kräver fysisk närvaro eller en säker möteslösning (alltså inte Teams, Zoom 


eller skype) som säkerställer att lagring inte sker i ett tredje land. 


 


För att hybridmöten – det vill säga att enskild ledamot deltar via distans – 


ska fungera tillfredsställande behövs ett regelverk sättas upp. Detta 


säkerställer att alla behandlas lika när man begär att få delta i ett 


sammanträde på distans. 


 


Den 17 november 2020 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om 


hur nämndsammanträden skulle genomföras under dåvarande 


covidrestriktioner. Detta dokument reviderades 25 maj 2021 på grund av att 


en ledamot som valdes ut att delta i sekretessblocket på plats hade lämnat sin 


plats i nämnden. 


 


Nu när det har tillkommit nya restriktioner behöver arbetsmarknads- och 


socialnämnden återigen ta ställning till dokumentet med processen under 


pandemin.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2022 


Dokument hybridmöten 


Dokument covid 19 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Akt 
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§ 13 Dnr 00133/2020  


Fritidsbank 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden har önskat en redovisning av vad 


kostnaderna för Fritidsbanken är och vilka bidrag/medel som täcker dessa 


kostnader. 


 


Fritidsbanken kostnader för 2021: 


Lönekostnader 358 044,61 


PO påslag 143 754,91 


Hyra 161 102,00 


Motorvärmare 2 004,00 


El 6 741,63 


Datainköp 4 150,00 


Mobiltelefon 3 250,00 


 


Totalt 679 047,15 kr 


 


I dagsläget är det de socioekonomiska medlen som finansierar fritidsbanken, 


men det finns också andra investeringsprojekt som kan kopplas till 


Fritidsbanken (Leader och Nya Sparbanksstiftelsen). 


 


Från att Fritidsbanken öppnades i oktober fram till igår har det gjorts 4 400 


utlåningar. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Akt 
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§ 14 Dnr 00193/2021  


Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd 
bör ses över 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Uppdra till förvaltningen att utforma ett remissvar till 


nämndsammanträdet den 22 februari 2022.  


Sammanfattning av ärendet 


Det har inkommit ett medborgarförslag gällande avgifter för 


serveringstillstånd vid enstaka tillfällen. Förslagsställaren anser att avgiften 


är för hög. Kommunstyrelsen har bett arbetsmarknads- och socialnämnden 


om att yttra sig om medborgarförslaget. De vill ha in yttrandet senast 28 


februari 2022. 


 


På ärendeberedningen den 4 januari 2022 ställdes några frågor gällande 


medborgarförslaget som alkoholhandläggaren har funderat kring och honhr 


lämnat följande svar: 


 


Vad skulle det kosta att istället ha ett löpande tillstånd? 


Antingen söker man ett tillfälligt tillstånd 1-6 dagar/tillfällen eller en period 


upp till två månader (12250kr) eller ett stadigvarande tillstånd. Vid 


stadigvarande (12250kr) ställs bland annat högre krav på kök (typ 


restaurangkök) och att det faktiskt används, serveringslokalerna skall vara av 


typen restaurang (restaurang liknande miljö) och det ska finnas en allsidig 


meny. Det går alltså inte att chatra mat eller enbart ha en rätt som många 


gärna gör och har vid tillfälliga tillstånd.  


 


Hur gör våra grannkommuner? 


Har kollat runt i våra grannkommuner och kan redovisa det. Bollnäs, 


Söderhamn, Ovanåker har samma princip som vi, det vill säga en avgift 


7 814 kr per dag (1-6 dagar). Hudiksvall har en avgift 5 740 kr för dag 1 


tillägg med 500/dag vid flera dagar.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2022 


Protokollsutdrag KF 2021-11-22 § 143 


Medborgarförslag 
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Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Akt 
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§ 15 Dnr 00020/2021  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, daterade den 11 januari 2022, över delegeringsbeslut inom 


individ- och familjeomsorgen i december 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). 


 


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. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2022 


Listor delegeringsbeslut december 2021 daterade den 11 januari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Akt 
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§ 16 Dnr 00031/2022  


Ärenden för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Att kunskapen om barnets rättigheter ökar bland statliga myndigheter, 


kommuner och regioner är en förutsättning för att barnkonventionen ska få 


genomslag i praktiken. Regeringen har därför beslutat att kunskapslyftet för 


barns rättigheter ska fortsätta och fördjupas. Sju myndigheter fortsätter sitt 


deltagande och ytterligare tre myndigheter kommer att få 


verksamhetsanpassade uppdrag. Barns och ungas egna erfarenheter och 


åsikter ska tas tillvara i arbetet. 


 


Kunskapslyftet syftar till att höja kunskapen och stärka kompetensen om 


barnkonventionen och barnets rättigheter hos offentliga aktörer. Regeringen 


har beslutat att tio statliga myndigheter ska delta i kunskapslyftet under 


2022. Myndigheterna får i uppdrag att utveckla den praktiska tillämpningen 


av barnets rättigheter med stöd från Barnombudsmannen och i 


förekommande fall stärka detta arbete. Sju av dessa myndigheter påbörjade 


sitt arbete under 2021 och fortsätter sitt uppdrag. Tre myndigheter får 


fördjupade verksamhetsanpassade uppdrag i särskilt angelägna 


barnrättsfrågor under 2022: 


 


• Statens institutionsstyrelse ska utveckla sitt våldsförebyggande arbete med 


målet att motverka konflikter som leder till hot och våld i mötet med särskilt 


utsatta barn och ungdomar. I uppdraget ska barns och ungas egna 


erfarenheter och åsikter beaktas vid utvecklingen av arbetssätt och metoder. 


• Folkhälsomyndigheten ska analysera och redogöra för konsekvenser för 


barns och ungas hälsa med anledning av Covid-19-pandemin. Fokus ska 


ligga på att beskriva konsekvenser i hälsa för barn som lever i särskilt utsatta 


situationer. I uppdraget ingår även att inhämta och redogöra för barns och 


ungas erfarenheter av hur pandemin har påverkat hälsan. 


• Socialstyrelsen ska arbeta vidare med att ta fram och sprida ett stöd- och 


informationsmaterial till socialtjänst och hälso- och sjukvården i syfte att öka 


medvetenheten och kunskapen om våld mot barn med funktionsnedsättning. 


Länsstyrelsen i Dalarnas län har ett uppdrag att samordna och utveckla 


länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att 
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säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner. 


Det uppdraget kommer att fortsätta och fördjupas genom ett ökat fokus på 


barns delaktighet. 


 


Barnombudsmannen får i uppdrag att under 2022 fortsätta stödja statliga 


myndigheter i arbetet med att säkerställa den praktiska tillämpningen av 


barnets rättigheter. Myndigheten ska också fortsätta att samverka med 


länsstyrelserna i deras uppdrag att samordna, utveckla och stödja arbetet med 


att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i regioner och kommuner. 


Barnombudsmannen får också fortsatt uppdrag att genomföra stödinsatser 


om tolkning och tillämpning av barnkonventionen. 


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


Från den 1 januari 2022 går det inte längre att ansöka om hemutrustningslån. 


I enlighet med riksdagens budgetbeslut upphävs förordningen (1990:1361) 


om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar från och 


med den 1 januari 2022. Lånet var till för att nyanlända skulle kunna utrusta 


och möblera sin bostad när de mottagits i en kommun. Detta kommer att 


innebära att ansvaret för detta flyttas till landets kommuner. 


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


Sveriges kommuner och regioner (SKR) riktar skarp kritik mot IVO. De 


skriver bland annat följande: Alla invånare har rätt till en god och säker vård 


och omsorg. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett viktigt uppdrag 


att genomföra tillsyn för att säkerställa detta. Tyvärr behöver nu kritik riktas 


mot hur IVO arbetar. IVO:s nya arbetssätt blir kontraproduktiva när de nu 


samlar in mycket stora mängder data från kommunerna på bekostnad av den 


riktade tillsynen. IVO har de senaste åren gått över till att arbeta mer 


datadrivet och samlar in stora mängder data om socialtjänstens brukare. En 


mer datadriven tillsyn behöver inte vara fel i sig, men leder just nu till en 


enorm administrativ börda för kommunerna. 


 


Under sommaren och hösten 2021, när kommunerna arbetade för fullt med 


pandemin, begärde IVO in 60 000 journaler från landets kommuner. Inte för 


att de misstänker några särskilda oegentligheter, utan enbart för att de vill 


kunna få en bank av övergripande data. 


All insamling av personuppgifter måste kunna motiveras, det krävs 


specifika, angivna och berättigade ändamål. Det är tveksamt om mängden 


uppgifter som IVO nu samlar in är proportionerlig i förhållande till syftet.  


Det har också uppstått en osäkerhet kring om IVO har möjlighet att hantera 


all denna känsliga data på ett säkert sätt. Kommunerna har ansvaret för den 


data de samlar in och de journaler de har. Kommunerna har inte känt sig fullt 


trygga med att informationen hanteras säkert när myndigheten tagit emot den 


digitalt. Det har skapat mycket oro och förarbete i kommunerna, ett sätt att 
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hantera det har varit att skriva ut och skicka alla journalerna på papper till 


IVO. 


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


Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn på 


stödboendet. Den 14 december meddelar IVO att de under tillsynen inte har 


uppmärksammat några brister och därför avslutas ärendet utan anmärkning. 


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


Under december 2021 publicerade Brå en ny rapport om ungdomsrån. Brå 


har kartlagt utvecklingen över tid av rån mot unga personer under 18 år samt 


den geografiska fördelningen avseende brottsplatser, misstänkta och 


brottsutsattas boendeområden. I rapporten beskrivs också vem som 


misstänks och vem som utsätts, karaktären på brotten samt ungdomars 


erfarenheter av personrån. 


 


Rapporten visar bland annat att antalet anmälda rån mot personer under 18 år 


har mer än fördubblats i Sverige under perioden 2015–2019, och de som 


misstänks är i huvudsak 15–20 år. Även den självrapporterade utsattheten för 


rån har ökat kraftigt bland ungdomar. En oroande utveckling går att se när 


det gäller rånmisstänkta flickor i Stockholmsområdet.  


Läs hela rapporten på https://bra.se/ungdomsran 


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


Regeringen har beslutat att bevilja Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 


medel för att utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld 


och förtryck och att stärka kommuner och regioners arbete med 


jämställdhetsintegrering. SKR beviljas 25 miljoner kronor som ska användas 


under 2022.  


 


SKR har ansökt om medel för att bland annat utveckla kvinnofridsarbetet 


med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att förebygga 


hedersrelaterat våld och förtryck och att stärka kommuner och regioners 


arbete med jämställdhetsintegrering. SKR:s ansökan avser 2022 men 


satsningen pågår fram till 2023. 


 


- Att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en högt 


prioriterad fråga för regeringen. Det är angeläget att utveckla arbetet inom 


socialtjänst, hälso- och sjukvård och förskola och skola i syfte att förebygga 


och tidigt upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck, säger arbetsmarknads- 


och jämställdhetsminister Eva Nordmark. 


 


Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen senast den 27 februari 


2023. 
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§ 17 Dnr 00030/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 januari 2022 


finns följande protokoll för kännedom: 


 


Protokollsutdrag KF 2021-12-13 § 166 Ekonomistyrningsregler. Beslut:  


1. Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antas. 2. Reglerna gäller 


från och med 1 januari 2022. 3. Plan för budget och budgetuppföljning samt 


regelverk angående nämndernas egna kapital upphävs vid samma tidpunkt. 


 


Protokollsutdrag KF 2021-12-13 § 173 Avsägelse från Astrid Edlund (LB) 


gällande uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige samt som ersättare i 


arbetsmarknads- och socialnämnden Beslut: 1. Astrid Edlund (LB) beviljas 


entledigande från sina uppdrag. 2. Torsten Hellström (LB) väljs till ny 


ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden. 3. Valet gäller för återstoden 


av mandatperioden. 


 


Protokollsutdrag KF 2021-12-13  § 175 Avsägelse från My Ovesdotter 


Hillbom (L) gällande uppdraget som ersättare i Arbetsmarknads- och 


socialnämnden. Fyllnadsval. Beslut: 1. My Ovesdotter Hillbom (L) beviljas 


entledigande från sitt uppdrag. 2. Helena Brink (L) väljs till ny ersättare i 


arbetsmarknads-och socialnämnden. 3. Valet gäller för återstoden av 


mandatperioden. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-01-31 


Akt 


 





