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Dnr 001 30/2020

Kostnad per brukare 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har deltagit i kostnad per brukare
2019 avseende individ- och familjeomsorgens verksamhet. På
nämndsammanträdet den 25 augusti deltar Oskar Lannerhjelm och Emelie
Lundell från Ensolution via Teams. Det är Ensolutions som har genomfört
undersökningen och de berättar om resultatet och slutsatser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 augusti 2020
Kostnad per brukare presentation daterad i juni 2020
Nettokostnadsavvikelse IFO daterad den 18 augusti 2020

Beslutsexpediering
2020-09-02
Akt
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§ 116
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Dnr00032/2020

Domar för kännedom 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 augusti 2020
finns följande domar för kännedom:
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2599-20 gällande
omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga. Förvaltningsrätten fastställer omhändertagandet och dömer i
enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.
Kammarrätten i Sundsvall har meddelat beslut i mål 3277-19 avseende
överklagande gällande bistånd till hyresskuld samt yrkande om skadestånd.
Kammarrätten avvisar yrkandet om skadestånd och meddelar inte
prövningstillstånd. Detta innebär att förvaltningsrättens avgörande som var i
enlighet med nämndens beslut står fast.
Hovrätten för nedre Norrland har meddelat att prövningstillstånd gällande
vårdnadstvist i mål 63-20 inte ges. Därmed står tingsrättens beslut om delad
vårdnad fast.
Linköpings tingsrätt har meddelat dom i mål B 1-20. Den tilltalade döms till
ungdomsvård.
Kammarrätten i Sundsvall har meddelat i dom i mål 911-20. Kammarrätten
avslår överklagandet, vilket innebär att förvaltningsrättens dom om fortsatt
vård av unga enligt LVU som var i enlighet med nämndens beslut står fast.
Kammarrätten i Sundsvall har meddelat i dom i mål 912-20. Kammarrätten
avslår överklagandet, vilket innebär att förvaltningsrättens dom om fortsatt
vård av unga enligt LVU som var i enlighet med nämndens beslut står fast.
Kammarrätten i Sundsvall har meddelat i dom i mål 923-20. Kammarrätten
avslår överklagandet, vilket innebär att förvaltningsrättens dom om fortsatt
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umgängesbegränsning värd av unga enligt LVU som var i enlighet med
nämndens beslut står fast.
Kammarrätten i Sundsvall har meddelat i dom i mål 924-20. Kammarrätten
avslår överklagandet, vilket innebär att förvaltningsrättens dom om fortsatt
umgängesbegränsning vård av unga enligt LVU som var i enlighet med
nämndens beslut står fast.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 1792-20 gällande
ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i
enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2989-20 gällande
omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa
fall. Förvaltningsrätten avskriver målet och dömer i enlighet med
arbetsmarknads- och socialnämndens ordförandes beslut.
Kammarrätten i Sundsvall har meddelat i dom i mål 986-20. Kammarrätten
avslår överklagandet, vilket inneNr att förvaltningsrättens dom om fortsatt
vård av unga enligt LVU som var i enlighet med nämndens beslut står fast.
Tingsrätten i Hudiksvall har meddelat dom i mål 548-20 gällande
entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare. Entledigandet fastställs
och tingsrätten dömer i enlighet med nämndens beslut.
För valtningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 3664-20 gällande
omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga. Förvaltningsrätten fastställer omhändertagandet och dömer i
enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.
Förvaltningsrätten i Linköping har meddelat dom i mål 66-19 gällande
överkiagande av Migrationsverkets beslut om ersättning. Förvaltningsrätten
bifaller arbetsmarknads- och socialnämndens överklagande och dömer att
nämnden ska få ersättning enligt ersättningsfo••rordningen (2010:1122).
Linköpings tingsrätt meddelar att dom B 1-20 har vunnit laga kraft 2020-0707. (Se fjärde stycket ovanifrån).
Hudiksvalls Tingsrätt meddelar att dom 2227-19 gällande adoption har
vunnit laga kraft 2020-07-13.
Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat beslut i mål 3 304-20 gällande
överklagande av bistånd enligt socialtjänstlagen. Högsta
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förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, vilket innebär att
Kammarrättens avgörande står fast. (Se andra stycket ovanifrån).
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2599-20 gällande vård
enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Förvaltningsrätten fastställer vården och dömer i enlighet med
arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3063-20 gällande vård
enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Förvaltningsrätten fastställer vården och dömer i enlighet med
arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 augusti 2020
Domar daterade från 1juni 22juli 2020
-

Beslutsexpediering
2020-09-02
Akt
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Dnr00035/2020

§ 117

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
forordnad person gällande omedelbara omhändertaganden. Även
omplaceringsbeslut är att betrakta som omedelbara omhändertaganden enligt
definition i socialtjänstlagen. Dessutom ska nämnden informeras om andra
ordförandebeslut.
Den 4juni 2020 skedde två omplaceringsbeslut enligt Il
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

§

lagen med

Den 11juni 2020 tecknades en ansvarsförbindelse gentemot Kriminalvården
så att vården fortgår efter att deras ansvar upphör.
Den 23 juni 2020 skedde ett omplaceringsbeslut enligt 11
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

§ lagen

med

Den 3 juli togs ordförandebeslut om att inte ta emot två ärenden från annan
kommun. Beslutet togs fram till kommande arbetsutskott lEO.
Den 10juli 2020 skedde två omplaceringsbeslut enligt 11
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

§

lagen med

Den 14juli 2020 skedde ett omplaceringsbeslut enligt 11
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

§

lagen med

Den 14juli 2020 togs ett beslut om att begära polishandräckning enligt 43 §
lagen med särskilda bestämmelser om värd av unga (LVU) vid omplacering.
Den 20juli 2020 skedde ett omedelbart omhändertagande enligt 6
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
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Den 20juli 2020 skedde ett placeringsbeslut enligt 11
bestämmelser om vård av unga (LVU).

§ lagen med särskilda

Den 20juli 2020 togs ett beslut om att begära polishandräckning enligt 43 §
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) vid omedelbart
omhändertagande.
Den 21juli 2020 skedde ett placeringsbeslut för vuxen enligt kap 4
kap 6 § 1 Socialtjänstlagen (SoL).

§

1 samt

Den 28 juli 2020 skedde ett placeringsbeslut för vuxen enligt kap 4
kap 6 § 1 Socialtjänstlagen (SoL).

§

1 samt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 augusti 2020
Ordförandebeslut daterade mellan 4 juni 28 juli 2020
-

Beslutsexpediering
2020-09-02
Akt
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Dnr00096/2020

nformation i arbetsmarknads- och soci&nämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
1 samband med två ärenden gällande vård med stöd av LVU på
arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16juni 2020
(avseende samma familj) uppmärksammades eventuella brister på ett
skyddat boende.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bad förvaltningen undersöka detta
ytterligare och önskade rapportering på kommande nämndsammanträde.
Avrapportering kommer att göras på sammanträdet den 25 augusti 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 augusti 2020

Beslutsexpediering
2020-09-02
Akt
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§ 119

Dnr0002O/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
andra 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 andra kvartalet, 1/4-30/6, 2020.
Av kvartaisrapporten framgår att det finns tre gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader från beslutsdatum för fF0, Individ- och
familjeomsorg.
Beslut om kontaktfamilj enligt SoL, beviljad den 17juni 2019. Familjen har
hittat en egen lösning och behovet är därmed tillgodosett. Ärendet avslutades
20 maj 2020.
Beslut om kontaktfamilj enligt SoL, beviljad den 4 februari 2019. Det har
varit svårt att hitta lämplig kontaktfamilj, men from 17juli 2020 finns en
kontaktfamilj. Beslutet är därmed verkställt.
Beslut om kontaktperson enligt SoL, beviljad den 22 mars 2019.
Kontaktperson är hittad och beslutet verkställdes 16 april 2020.

Justerandes signatur
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Datum

2020-08-25

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2020

Beslutsexpediering
2020-09-02
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Revisionen
Akt
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§ 120

Datum

2020-08-25

Dnr 00028/2020

Externa besök arbetsmarknads- och socialnämnden
2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
För att det ska vara möjligt att använda e-post vid handlingar med
sekretessuppgifter behövs en lösning för säker e-post. Det är oklart om det
finns en sådan lösning inom kommunen. Om det saknas är det osäkert på om
arbetas på att få fram en sådan.
Sveriges rättsväsende och allt flera ombud efterfrågar säkra e-postlösningar
och rätterna har helt avskaffat fax som kommunikationsmöjlighet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har tidigare efterfrågat en lösning, men
inte fått någon rapport att det är något på plats alternativt att det arbetas på
en sådan.
På nämndsammanträdet den 25 augusti deltar IT-chef för att reda ut
frågeställningarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 augusti 2020

Beslutsexpediering
2020-09-02
Akt
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§ 121

Datum

2020-08-25

Dnr 00027/2020

Förv&tnngschefen nformerar 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 augusti 2020
informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om det som är aktuellt inom
förvaltningen,
Informationen handlade om:
Flytt till nya lokaler för familj eteamet, försörjningsstöd och
arbetsmarknadsenheten.
Utredning gällande tillhörighet för bilpoolens bilar
Från och med nu finns det en familjerådgivning i kommunens egen regi
Källbackaserveringen öppnar igen i början av september

Beslutsunderlag
Muntlig information

Beslutsexpediering
2020-09-02
Akt
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§ 122

O825

Dnr 00041/2020

Månadsuppfäljning 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 augusti
2020 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning för
juni och juli 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 augusti 2020
Beslutsexpediering
2020-09-02
Akt
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Dnr 00004/2020

Budget 2021 samt ELP 2022-2023
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Begära hos Kommunfullmäktige att ASN erhåller täckning av underskott
av kommunens bilpoolshantering för 2021 och fortsättningsvis. ASN är av
uppfattningen att övergripande kommunala kostnader bör täckas centralt.
Uppskattad kostnad under 2021 med 1 miljon.
2. Begära hos Kommunfullmäktige att nämnden tilldelas 3 051 tkr från de
socioekonomiska medel som kommunen erhåller från tillväxtverket (se även
beslutspunkt 7).
3. Begära hos Kommunfullmäktige att utöver ovanstående äskanden tilldelas
en utökad budgetrarn för år 2021 med 6 601 tkr, samt för år 2022 en
utökning med 2 309 tkr kronor jämfört med den ekonomiska långtidsplanen
(ELP).
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden begär därmed en driftbudget år 2021
om 128 189 tkr, för år 2022 (ELP) om 120 189 tkr, samt föreslår också en
ram för ASN i 2023 års ELP om 118 380 tkr vilket härmed överlämnas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
-

5. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att ramarna i
investeringsbudget för nämndens vidräkning sätts till 400 tkr för år 2021
samt om 400 tkr för vartdera året i ELP 2022—2023, vilket ha••rmed
överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
6. Kostnader för placeringar (cirka 5-6 miljoner på årsbasis) där
arbetsmarknads- och omsorgsförvaltningarna inte är överens om vem som
ska bära kostnaderna behöver införas i budgetberäkningen.
7. Så snart statliga medel som berör en specifik nämnds verksamhet betalas
ut ska dessa medel tillföras berörd nämnds budget utan dröjsmål.

Sammanfattning av ärendet
Enligt de förutsättningar som de nya direktiven från budgetberedningen och
Kommunstyrelsen medför, så behöver Arbetsmarknads- och socialnämnden i
augusti ta beslut gällande ramar driftbudget 2021 samt 2022—2023 (ELP) för
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både drift och investering. 1 det beslutet talar nämnden om för
kommunstyrelsen (KS) samt kommunfullmäktige (KF) hur mycket pengar
som nämnden behöver för att klara verksamheten när alla besparingar som är
möjliga har genomförts.
Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om rådande ekonomisk
långtidsplan för 2020—2022. Efter detta har ramarna för 2021 och 2022 enligt
direktiv sänkts med 5 %. För Arbetsmarknads- och socialnämnden för
betyder detta att man för 2021 tilldelats 121 588 tkr och för år 2022 118 880
tkr. För 2023 finns ännu ingen ram tilldelad. Nämnden föreslår därför i
liggande förslag den summa som nämnden tror sig kunna komma ned i 2023.
Arbetsmarknads- och socialnämnden yrkar i härförvarande förslag på en
budgetram för 2021 om 128 689 tkr (en utökning med 7 101 tkr (jmf med
ram enligt budgetdirektiv), samt en budgetram om 121 189 tkr för år 2022
(en utökning med 2 309 tkr), samt yrkar på en framtida budgetram för 2023
om 118 180 tkr.
Budgetförslag driftbudget 2021 samt ELP 2022-2023 biläggs protokollet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2020
Tabell driftbudget daterad i augusti 2020
Tabell investeringsbudget daterad i augusti 2020
Effekter av sänkt ram för arbetsmarknads- och socialnämnden daterad 17
augusti 2020
Risk- och konsekvensanalyser daterade den 20juli 2020

Yrkanden
Kennet Hedman (M) yrkar på att kostnadstäckningen för bilpoolen ska vara
1 miljon kronor.
Kennet Hedman (M) och Walle Olsson (V) yrkar på att kostnader för
placeringar (cirka 5-6 miljoner på årsbasis) där arbetsmarknads- och
omsorgsförvaltningarna inte är överens om vem som ska bära kostnaderna
behöver införas i budgetberäkningen.
Kennet Hedman (M) och Ove Schönning (S) yrkar på att så snart statliga
medel som berör en specifik nämnds verksamhet betalas ut ska dessa medel
tillföras berörd nämnds budget utan dröjsmål.
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Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om bilpoolen från Kennet Hedman mot
förvaltningens förslag. Ordförande finner att arbetsmarknads- och
socialnämnden bifaller förvaltningens förslag. Omröstning begärs och
verks tälls.
Arbetsmarknads- och socialnämnden röstar ja för förvaltningens förslag och
nej för Kennet Hedmans yrkande.
Ordförande ställer resten av förvaltningens förslag (beslutspunkt 2-5) under
proposition och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller dessa.
Ordförande ställer tilläggsyrkandet från Kennet Hedman med flera om
kostnader för placeringar under proposition och finner att arbetsmarknads
och socialnämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer tilläggsyrkandet från Kennet Hedman med flera om
statliga medel under proposition och finner att arbetsmarknads- och
socialnämnden bifaller yrkandet.

Omröstningsresultat
Med 6 nej röster, 2 jaröster och en ledamot som avstår bifalls yrkandet från
Kennet Hedman.
Ove Schönning och Maria Fernmalm röstar ja.
Kennet Hedman, Margareta Bergkvist, Ann Eriksson, Pär Nyberg, Walle
Olsson och Maria Mill röstar nej,
Lars G Eriksson avstår.

Beslutsexpediering
2020-09-02
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Datum

2020-08-25

Dnr 00045/2019

Presentation av arbetsmarknads- och soci& nämndens
verksamheter mandatperioden 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. ftiformationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Det första som händer när det kommer in en orosanmälan från något håll är
att mottagningsgruppen får den till sig och avgör hur den ska hanteras. En
orosanmälan kan komma från flera håll, exempelvis från skola och sjukvård,
men även från tandläkare, polis eller privatperson.
På nämndsammanträdet den 25 augusti 2020 deltar mottagningsgruppen för
att informera om hur de arbetar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 augusti 2020
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Dnr 001 48/2020

125

DigtaIiserng försörjnngsstöd
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 maj 2020 gav
nämnden ett uppdrag till förvaltningen att se över möjligheten att digitalisera
vissa delar av försörjningsstöd, Förvaltningen har utifrån detta uppdrag
kommit fram till några slutsatser.
Redan idag finns kommunens e-tjänst (självservice) där man kan ansöka om
färsörjningsstöd digitalt. Detta kräver dock kunskap för att ansöka på rätt sätt
och tillgång till en dator, platta eller liknande samt internet. Så det är inte
helt enkelt och kan till fullo inte ersätta en digitalisering.
CGI levererar idag och framåt verksamhetssystemet Treserva. Redan idag är
detta system befintligt inom hela arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Då CGI från flera håll har fått önskemål om digitalisering utvecklar de ett
stöd för digitalisering av försörjningsstöd bestående bland annat av e-tjänst
och robot för att få in de underlag som behövs som komplement till ansökan
till kommande version. Detta utvecklingsarbete har kommit långt.
Visning av e-tjänst och robot i Treserva för projektgruppen kommer att ske i
september 2020. Under visningen kommer det också att läggas fokus på
bland annat stöd för införande, tidsåtgång och kostnader samt hur det skulle
kunna implementeras och anpassas för de behov som finns i Ljusdal.
Eftersom det finns ett utvecklat koncept i ett redan befintlig och betald
systemlösning ser förvaltningen ingen möjlighet att gå vidare med att
utveckla en egen ny lösning i väntan på det som kommer att införas i
Tre serva.
Dels vore det ohållbart ur ekonomisk synvinkel då utveckling av
programvara är dyrt och kan komma att bli väldigt kostsamt, dels är det inte
någon bra lösning arbetsbelastningsmässigt då man forutom att behöva
arbeta i ytterligare ett system (Treserva, självservice och Ciceron används
idag) behöver blanda in fler enheter och verksamheter i implementeringen.
En annan fördel med lösningen som finns i Treserva tror förvaltningen
kommer att bli att uthildningsbehovet för medarbetare kan minimeras då
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Dnr 001 25/2020

Matnorm försörjnngsstöd
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Matnormen inom försörjningsstödet ska bestå.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av arbetsmarknads och socialnämnden har förvaltningen uppdrag
att utreda om det går att ge bistånd genom försörjningsstöd utan den så
kallade matnormen till de familjer som har barn upp till sex år. Där barnen
äter alla eller en del av de dagliga måltiderna inom förskolans ram då denna
kostnad särredovisas i tabellen för riksnormen från Socialstyrelsen.
Riksnormen beslutas av regeringen inför vart nytt kalenderår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2020
Aktuell riksnorm för försörjningsstöd gällande 2020utgiven av
Socialstyrelsen den 21 oktober 2019
Beslutsexpediering
2020-09-02
Akt
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§ 127

Dnr 00126/2020

PIacerngar för vuxna riktlinje
-

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Riktlinjen gällande placeringar vuxna antas.
Sammanfattning av ärendet
När Arbetsmarknads- och socialnämnden antog riktlinjer gällande
placeringar av barn och unga den 21 april 2020 påtalades även behovet om
ett liknande dokument gällande placeringar för vuxna.
Riktlinjen är nu färdig för fastställande av arbetsmarknads- och
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 1juni 2020
Riktlinjer version 2020-08-25 daterade den 5 augusti 2020

Beslutsexpediering
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Datum

2020-08-25

Dnr 00073/2020

Kvnnojouren VNjan
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Uppdra till förvaltningen att säga upp befintligt avtal med kvinnojouren
Viljan innan 30 september 2020.
2. Godkänna det nya avtalet och uppdra till förvaltningen att upprätta det.

Sammanfattning av ärendet
Gällande avtal med kvinnojouren Viljan behöver revideras. Dels står det en
felaktig bidragssumma, dels finns det vissa lydelser som behöver formuleras
om. En annan viktig förändring är att avtalspart det vill säga
arbetsmarknads- och socialnämnden behöver förtydligas. Det handlar alltså
om redaktionella ändringar förutom summan, men det är bra att allt är rätt i
avtalet.
—

Innan avtalet är underskrivet av båda parter råder avtalssekretess.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 juni 2020
Förslag till nytt avtal daterat den 26 juni 2020
Befintligt avtal daterat den 2 maj 2019

Beslutsexpediering
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Dnr00072/2020

Brottsofferjouren
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Uppdra till förvaltningen att säga upp befintligt avtal med
Brottsofferjouren i Ljusdal före den 30 september 2020.
2. Avsluta samarbetet med Brottsofferjouren Ljusdal så länge befintlig
styrelse leder arbetet. Diskussionerna om föreningsbidrag kan återupptas när
föreningen har gjort förändringar som syftar till att återskapa förtroendet.

Sammanfattning av ärendet
Gällande avtal med Brottsofferjouren behöver revideras. Främst ur aspekten
att avtalspartner i avtalet är felaktig. Det befintliga avtalet är tecknat med
omsorgsnämnden. Sedan den delades i två nämnder den 1januari 2019 är det
arbetsmarknads- och socialnämnden som är avtalspartner. Det finns också en
del skrivningar i avtalet som är öppen för olika tolkningar och det behöver
rättas till.
Det har även framkommit att Brottsofferjouren upprepade gånger har arbetat
på ett sådant sätt att de direkt bryter mot ingånget avtal bland annat genom
att direkt och indirekt motverkat socialtjänstens arbete och agerat på ett ej
trovärdigt sätt gentemot handläggare inom individ- och familjeomsorgen.
Detta gör att förvaltningen och nämnden upplever att förtroendet för den
lokala Brottsofferjouren är skadat.
En enig nämnd yrkar på att avtalet med BOJ Ljusdal ska sägas upp och något
nytt inte ska tecknas i dagsläget,

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 juni 2020
Befintligt avtal daterat den 21 april 2015

Beslutsexpediering
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DnrOOll5/2019

§130

UtveckNng av mssbruksvård
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Bostad först ingår från och med 1 september 2020 i den ordinarie
verksamheten hos försörj nings stöd.
2. Projektet som enligt det ursprungliga beslutet skulle löpa mellan juni
2019-juni 2021 avslutas per den 31 augusti 2020.
-

Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 18juni 2019
fastställdes en projektplan för Bostad först. Projektet skulle enligt beslutet
pågå under två år samt följas upp och utvärderas kontinuerligt På
nämndsammanträdet den 21januari 2020 tog nämnden ett inriktningsbeslut
om att projektdelen gällande Bostad först skulle avslutas före projekttidens
slut och vara en del av den ordinarie verksamheten. Så har nu skett och ett
politiskt beslut kring detta behöver tas.
.

Bostad först är en beprövad metod för hemlös som startade bland hemlösa i
New York. Ett uppdrag kom från den tidigare Omsorgsnämnden att Ljusdals
kommun skulle arbeta efter metoden och att en projektledare skulle anställas.
Berörda handläggare och enhetschefer har under året gått grundutbildning
för att arbeta enligt metoden. Efter en diskussion i förvaltningen har
framkommit att detta är ett “bostadsprojekt” och får inte sammanblandas
med åtgärder inom vuxen- och beroende, även om missbruk är en stor orsak
till att man blir bostadslös.
För att lyckas med metoden krävs att man bygger relationer och därför finns
en särskild handläggare kopplad till försörjningsstöd som gör
boendeutredningen. Behovet kan ha uppmärksammats inom vilken enhet
som helst, men ofta är det vuxenenhet som ser behovet.
1 den operativa gruppen ingår anställda både vid försörjningsstöd och vid
vuxenenheten samt vid behov även från Ljusdalshem. Eftersom det bygger
på relationer så är kontinuitet från personal viktigt. En ny handläggare för
boendeutredningar är anställd hos försörjningsstöd. Personen väntar i
dagsläget på grundutbildningen.
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1 en kommun av Ljusdals storlek är det rimligt att tro att max tio personer
kommer att vara aktuella för bostad först.
Det krävs ihärdighet från anställda för att lyckas med konceptet, men med en
lyckad process spar man inte enbart på mänskligt lidande utan i
förlängningen också ekonomiskt då färre personer förutsätts behöva placeras
på hem för vård- och boende (HVB) eller liknande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 25 juni 2020
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2020-08-25

Dnr 00002/2019

Delegeringsordning för arbetsmarknads- och
socaInämndens verksamheter 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Antar delegeringsordning version 2020-08-25.
2. Uppdrar till förvaltningen att implementera den nya versionen av
delegeringsordningen.

Sammanfattning av ärendet
Den 21 januari 2020 antogs den nu gällande delegationsordningen för
arbetsmarknads- och socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden
har att ta ställning till delegation, medan kolumnen som reglerar
vidaredelegering är förvaltningschefens ansvar.
Det behöver göras relativt övergripande ändringar i gällande
delegationsordning. Bland annat ska hela stycken som har bärighet till stöd
och omsorg och lagen om stöd och service tas bort då den verksamheten
numera ligger inom omsorgsnämndens område. Detta innebär också att vissa
lagrum måste tas bort eller revideras.
Vidare behöver delegationen gällande att utse ombud att föra nämndens talan
förenklas. Det finns inget lagstöd för att ordförande eller nämnd som helhet
behöver utse ombud varje gång. Därför föreslås förvaltningschef blir den nya
delegaten för detta.
När det gäller Lex Sarah behöver styckena rättas då det tidigare har funnits
en olycklig sammanblandning gällande när anmälningar behövs och när det
räcker med rapporter.
Ytterligare en ändring som behöver göras är att det ska förtydligas gällande
återsökning av hyresgarantier hos Boverket. Det är Boverkets handläggare
som har önskat det föreslagna förtydligandet så det är verifierat att förslaget
är det rätta.
Samtliga föreslagna förändringar är framarbetade i samarbete mellan
förvaltningen och nämndsekreterare.
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Datum

2020-08-25

Bilaga: ändringar i delegationsordningen med utgångspunkt i
delegationsordningen version 2020-01-21.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 augusti 2020
Andringar i delegeringsordningen daterad den 1 juli 2020
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Dnr 0001 9/2020

Redovisning av deIegerngsbesIut arbetsmarknads
och soc&förv&tnngen 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, daterade den 14 augusti 2020, över delegeringsbeslut inom
individ- och familj eomsorgen i juni och juli 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 5 augusti 2020
Tabeller delegeringsbeslut översikt daterade den 14 augusti 2020
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Datum

2020-08-25

Dnr 00033/2020

UtbNdnngar och kurser 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
För tredje årets i rad bjuder Länsstyrelsen Gävleborg, Rädda Barnen
Gävleborg och Region Gävleborg in till regionala Barnrättsdagar. Dagarna
hålls den 14-15 oktober och är kostnadsfria för verksamma inom Gävleborgs
län. Den 14 oktober är riktad mot beslutsfattare och förtroendevalda. Arets
evenemang sänds digitalt.
Under dagarna lyfts bland annat framgångsfaktorer för barnrättsarbetet,
barns uppväxtvillkor- nationellt och regionalt och sa•rskilt sårbara grupper av
barn.
Anmälan sker via länsstyrelsens kalender senast den 14 september, länk
finns i inbjudan. Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Detaljerat
program kommer i augusti.

28 augusti håller Sveriges kommuner och regioner (SKR) en information om
den nya socialtjänstlagen kl 10-12. 1 utskickad inbjudan finns länk att ansluta
till. Informationen är kostnadsfri. Ingen anmälan behövs utan det är bara att
ansluta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 juni 2020
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Dnr 00031 /2020

Ärenden för kännedom 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 augusti 2020
finns följande ärenden för kännedom:
Riksdagen beslutade 2020-06-17 om en del satsningar inom vård- och
omsorgsverksamheten i Sverige. Som en del i det beslutet ingick en
subventionering av vårdavgifterna för placering inom SiS ungdomsvård.
Regeringen har da••refter beslutat om ett nytt Regleringsbrev för SjS.
Förändringen innebr att vårdavgiften för vistelser vid SjS institutioner
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
mm och Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) är subventionerad med 28 procent
under perioden 1juli 2020 till och med den 31 december 2020. 1 de
vårdavgifter som faktureras under denna period är subventionen avräknad.

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) i uppdrag att sammanställa kunskap om unga hbtq-personers
utsatthet för så kallad omvändelseterapi. Frågan om omvändelseterapi riktad
mot unga hbtq-personer har de senaste åren uppmärksammats av bland annat
aktörer i civila samhället.
Omvändelseterapi anses ofta inkludera påtryckningar och tvång för att en
person inte längre ska identifiera sig som hbtq-person eller inte ge uttryck för
den delen av sin identitet. Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor får nu i uppdrag att kartlägga fenomenet och
sammanställa den kunskap som finns om hur omvändelseterapi tar sig
uttryck i Sverige. MUCF ska redovisa uppdraget senast den 1 mars 2022.
Sedan några år pågår inom FoU Välffrd vid Region Gävleborg arbetet “Att
dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga”. Fokus har varit att
sammanställa aktualiseringar av barn och unga till socialtjänsten i länets
kommuner. Arbetet startade 2008 och ett antal F0U-rapporter har
producerats sedan 2009.
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Efter beslut av kommunernas socialchefer i Gävleborgs län (2016) erhöll
FoU Välfärd i uppdrag att börja inhämta och sammanställa data för
aktualiseringarna av vuxna till socialtjänsten i länets kommuner.
Sammanställning av data påbörjades 2017 och första FoU-rapporten
publicerades 2018 (FoU-rapport 2019:2).
Rapport FOU 2020:4 som färdigställdes i juni 2020 redovisar en
länssammanställning omfattande helåret 2019 (190101—191231), av alla
inkomna aktualiseringar rörande vuxenärenden (21 år och äldre) i länets
socialtjänster i tio kommuner.
Rapporten består av två delar: Den första delen omfattar en redovisning av
totalsiffror för Gävleborgs län 2019 avseende aktualiseringar för vuxna:
antal aktualiseringar, de aktualiserades kön och ålder, vem som aktualiserat,
orsak till ansökan och anmälan samt hur stor del av aktualiseringarna som
leder till utredning. Samt antalet unika vuxna i kommunerna som
aktualiseras till socialtjänsten. Redovisningar görs för 2019 i diagram och
tabeller med jämförelser med 2018.
Den andra delen av rapporten redovisar motsvarande data för 2019 för
kommunerna i länet. Under hösten kommer nämnden att få en
sammanfattning av rapporten från berörd enhetschef.
Under våren begarde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) in
kompletterande uppgifter för ett ej verkställt beslut. IVO anser sig nöjda med
de svar nämnden gav på sammanträdet den 21 april 2020 ( 71) och avslutar
ärendet utan att ansöka om att vite ska utdömas.
Från och med den 1 augusti 2020 träder SFS 2020:574 samt SFS 2020:575 i
kraft. Dessa båda lagar reglerar socialtjänstens möjligheter att anmäla
pågående brott. Möjligheten att bryta mot sekretess för enskild gällande
uppgifter om brott stärks och de nya lagtexterna ska bättre än tidigare
tydliggöra anmälan till Polismyndighet ochleller säkerhetspolis i
brottsförebyggande syfte, stämpling till brott eller brott som syftar till
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. Som exempel ges förebyggande
av terroristverksamhet. Det gäller både misstanke om brott, pågående brott
samt uppgifter om tidigare utfört brott. Det stärker också möjligheten för
polisen att dela med sig av denna information till åklagarmyndigheten.
Förutom detta anges i de nya tilläggen att sekretessen inte ska gälla när det
gäller att meddela skatteverket sådana uppgifter som behövs för att ett
ärende gällande skyddad folkbokföring ska kunna hanteras enligt 16 §
folkbokföringslagen (1991:481).
När det gäller Socialtjänstlagen (SoL 200 1:453) reglerar SFS 2020:574
förändringar i 12 kap 10 §. För Offentlighets- och sekretesslagen (OSL
2009:400) reglerar SFS 2020:575 en ny lydelse för 10 kap 18 a § samt två
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