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§ 23 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 20 januari 2021 gjordes ett ordförandebeslut om att ett omedelbart 

omhändertagande enligt 9 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) skulle upphöra.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021 

Ordförandebeslut daterat den 20 januari 2021 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Akt 
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§ 24 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 februari 2021 

finns följande domar för kännedom: 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat slutgiltigt beslut i mål 28-2021 

gällande omedelbart omhändertagande enligt LVU § 6. Förvaltningsrätten 

avskriver målet då behov av LVU inte längre föreligger. Beslutet är i 

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021 

Dom daterad den 27 januari 2021 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Akt 
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§ 25 Dnr 00028/2021 

Förvaltningschefen informerar 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 februari 2021 

informerar Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på gång framåt 

inom förvaltningen. 

Förvaltningschefen informerar om följande: 

- hur det negativa kapitalet ska hanteras

- teams och hantering av sekretess på grund av Schrems II

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Akt 
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§ 26 Dnr 00006/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 februari 

2021 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 

januari 2021.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021 

Yrkanden 

Marie Mill (LB) yrkar på att Ekonomisk uppföljning ska finnas med på varje 

dagordning. Den ska vara tillgänglig senast dagen före nämndsmötet. 

Vid negativa budgetavvikelser ska åtgärdsplan upprättas till nästkommande 

möte och uppföljning av denna ske. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer yrkandet från Marie Mill under proposition och finner att 

arbetsmarknads- och socialnämnden avslår yrkandet.  

 

Omröstning begärs och ska verkställas. Arbetsmarknads- och socialnämnden 

röstar ja för att avslå yrkandet och nej för att anta yrkandet. 

Omröstningsresultat 

Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår yrkandet med 6 ja-röster och 3 

nej-röster. 

 

Ove Schönning (S), Maria Fernmalm (S), Margareta Bergkvist (MP), 

Suzanne Blomqvist (L), Barbro Andin Mattsson (C) och Walle Olsson (V) 

röstar ja.  

 

Kennet Hedman (M), Marie Mill (LB) och Kurt Ljung (SD) röstar nej. 
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Protokollsanteckning 

Marie Mill (LB), Kennet Hedman (M) och Kurt Ljung (SD) reserverar sig 

till förmån för yrkandet. 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Akt 
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§ 27 Dnr 00194/2020  

Månadsrapport till KS för kännedom 2020 

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 till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 

februari 2021 skulle rapporten för december månad 2020 ha presenterats.  

 

Allt arbete inom ekonomienheten har i dagsläget lagts på att få fram 2020 års 

bokslut och därför har månadsrapporten för december 2020 ännu inte 

färdigställts.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Akt 
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§ 28 Dnr 00163/2020  

Sjukskrivningstal 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fått fram sjukskrivningstal 

uppdelat på vissa verksamheter. Det är fortfarande inte uppdelade på 

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

analyseras i stora drag. 

 

På Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 februari 2021 

får nämnden en presentation av siffrorna för hela året 2020. Sjuskrivningstal 

för 2020 blir 7,9 om man tar ett medeltal av de fyra kvartalen, men 

slutgiltiga siffror för helåret har ännu inte kommit. 

 

Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 

23 februari 2021, men klart är ju att pandemin och restriktioner om  att 

stanna hemma vid minsta symptom påverkar 2020 års siffror.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021 

Bildspel daterat den 20 januari 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Akt 
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§ 29 Dnr 00002/2020  

Bokslut 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Bokslut för 2020 för drift samt investeringar godkänns och skickas vidare 

till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott på 14 818 tkr 

för år 2020. Underskottet finns främst inom verksamhetsområdena IFO (12 

184 tkr) och Arbetsmarknadsåtgärder (1 249 tkr). Integrationsverksamheten 

redovisas i år tillsammans med förvaltningens övriga resultat och visar ett 

överskott på 4 399 tkr. Till detta kommer också ett underskott ett så kallat 

ofördelat sparbeting på 5 765 tkr.  

 

Resultatet påverkas av att medel för gjorda socioekonomiska insatser - i 

enlighet med vad som redovisats till Tillväxtverket - fördelats till 

Förvaltningen. Totalt har förvaltningen fördelats 3 283 tkr från de 

socioekonomiska medlen i årets bokslut. Särskild redovisning för dessa 

medel bifogas i bilaga. 

 

Integrationsverksamheten redovisas i år tillsammans med förvaltningens 

övriga resultat och visar ett överskott på 4 399 tkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2021 

Bokslut drift daterat den 11 februari 2021 

Bokslut investeringar daterat den 11 februari 2021 

Verksamhetsberättelse daterad den 11 februari 2021 

Delsummor sociekonomiska och integration daterat den 11 februari 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 30 Dnr 00053/2021  

Revidering av reglementen 

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ska göras 

i en parallell process med revidering av omsorgsnämndens reglemente. 

 

2. Revideringen bör göras av en funktion utanför de båda förvaltningarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 mars 2019 tog kommunfullmäktige beslut att socialpsykiatrin skulle 

flyttas från arbetsmarknads- och socialnämnden till omsorgsnämnden. Detta 

utifrån att de båda förvaltningarna var ense om denna förändring. Sedan 

fullmäktiges beslut har arbetsmarknads- och socialnämndens 

delegationsordning revideras så att beslut gällande socialpsykiatrin inte 

längre kan fattas på delegation från nämnden till förvaltningen, utan enbart 

inom omsorgsnämnden och deras delegation. 

 

Dock förändrades inte reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Där står saker som har bäring på 

socialpsykiatrin kvar. Den normala hanteringen vid revidering av 

reglementen är att de måste fastställas av kommunfullmäktige, men i detta 

fall kan det röra sig om en redaktionell ändring. Detta behöver utredas innan 

beslut kan fattas. Samtliga förslag på ändringar nedan anser både 

arbetsmarknads- och socialförvaltningen och –nämnden behöver göras, men 

under revideringsarbetet kan ytterligare förändringar bli aktuella. Ändringen 

som behöver göras är följande: Gällande punkt 22 under § 2 avseende 

ledsagning och avlösarservice ska denna punkt flyttas till omsorgsnämndens 

reglemente i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om socialpsykiatrin 

den 25 mars 2019. 

 

Skrivelsen i gällande reglemente utgår idag från Lagen om vård av unga 

(LVU) samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Detta 

exkluderar de insatser som görs förebyggande och med stöd av 

Socialtjänstlagen (SoL), vilket är den största delen av det arbete som 

arbetsmarknads- och socialförvaltningen idag gör. För att lyfta rollen som 
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Socialtjänstlagen spelar inom individ- och familjeomsorgen (IFO) behöver 

punktlistan under § 2 kompletteras enligt följande:  

- Utredningar och SoL-insatser vad gäller barn och ungdomar (SoL 

kap 4 och 11). 

- Vård utanför det egna hemmet, men även uppföljning av placerade 

barn och ungdomar (SoL kap 6) 

- Förebyggande arbete och ungdomstjänst (SoL kap 5 1, 1a samt 1b 

§§). 

Förslag på kompletteringar enligt ovan som behöver göras för att förstärka 

och belysa socialtjänstlagens roll: Socialtjänstlagen samt vård enligt denna 

ska lyftas tydligare i reglementet genom att utöka § 2 med ytterligare tre 

punkter. 

 

Gällande SoL finns beröringspunkter både för arbetsmarknads- och 

socialnämnden och omsorgsnämnden – kanske specifikt gällande kapitel 5 § 

7, 8 och 8 a. Ur detta fokus vore det bra om revideringsarbetet görs parallellt 

i de båda nämnderna för att undvika att enskilda individer hamnar i gråzonen 

mitt emellan.  

 

Idag spelar socialtjänstlagen en stor roll för både arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen samt för omsorgsförvaltningen. Detta speglas inte i de 

båda nämndernas reglementen. Därför behöver en parallell revidering göras 

och det bästa vore om uppgiften med den sammanhållna revideringen ges till 

en funktion utanför de båda förvaltningarna med hjälp inifrån 

förvaltningsorganisationerna. Samsyn har visat sig svår att nå mellan de båda 

inblandade förvaltningarna och därför behöver revideringsarbetet lyftas till 

annan nivå. 

 

Avseende arbetsmarknads- och socialnämndens möjlighet att inrätta ett 

arbetsutskott finns detta reglerat i det gemensamma reglementet för 

nämnderna och då finns det inte något behov av ett införa en ytterligare 

paragraf för detta i nämndens reglemente.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2021 

Protokollsutdrag KF § 29 2019-03-25 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 31 Dnr 00350/2019  

e-signering för omedelbara beslut och justering 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Sedan mitten av februari 2021 har Ljusdals kommun tillgång till e-signering. 

Tester har utförts med protokolljustering och de som har provat är av åsikten 

att det både är smidigt och snabbt.  

 

Tjänsten innebär att det nu är lätt och enkelt att sitta hemma och justera 

protokoll samt att det inte kräver att man behöver åka in till kontoret varken 

vid justering eller för ordförandebeslut. För att detta ska fungera krävs ett 

bank-ID och när protokollet är klart för signering kommer en notifiering via 

mail och SMS till den som ska justera. 

 

För att justeringen ska gå smidigt kommer de valda justerarna att först få 

tillgång till genomläsning av protokollet via Ciceron Assistenten och sedan 

gör man sin signering av protokollet via e-signering. Detta kommer att 

användas från och med sammanträdet den 23 februari och gäller både för 

nämnds- och arbetsutskottsprotokoll.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Akt 
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§ 32 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 februari 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). 

 

Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 

Treserva och rapporteras på listor från detta system fattas då och då andra 

beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 

delegationsordning. 

 

Övriga delegeringsbeslut 

Under januari 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 11 februari 2021 

Delegeringsbeslut januari översikt daterat den 11 februari 2021 

Beslut om utlämnade av handling daterad den 28 januari 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Akt 
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§ 33 Dnr 00032/2021  

Ärenden för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld 

och förtryck är en högt prioriterad fråga för regeringen. Genom beslut om 

regleringsbreven för 2021 har regeringen fördelat drygt 240 miljoner kronor 

för arbetet mot våldet samt gett flera myndigheter uppdrag på området. Ett 

flertal av uppdragen kommer att fokusera på att stoppa hedersrelaterat våld 

och förtryck. Därtill har ytterligare 130 miljoner kronor tillförts 

länsstyrelserna och kommunerna för att stärka arbetet med att motverka våld.  

 

Flera satsningar mot våldet är att vänta under 2021 då det finns ytterligare 

medel avsatta. 

Socialstyrelsen tilldelas 100 miljoner kronor att fördela som statsbidrag till 

lokala kvinno- och tjejjourer, drygt 23 miljoner kronor till riksorganisationer 

som verkar mot våld mot kvinnor och barn och 2 miljoner kronor till hbtq-

brottsoffer för våld i nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen avser att söka medel för detta 

arbete även under 2021. Tidigare är har Socialstyrelsen beviljat medel i 

enlighet med de gjorda ansökningarna. Just nu pågår arbetet med 

rapportering av beviljade medel för 2020. 

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

Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” genomförs för femte året i rad. 

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och synliggöra killars våld mot 

tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen pågår under februari 

och mars med start den 1 februari. Vi hoppas att du vill delta! 

 

De som står bakom kampanjen under 2021 är Jämställdhetsmyndigheten, 

länsstyrelserna och ungarelationer.se. Arbetsmarknads- och socialnämnden 

deltar via samordnade i våld i nära relationer. 

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

Nittio procent av alla migrationsärenden i domstolarna ska vara avgjorda 

inom 4–5 månader. Den genomsnittliga handläggningstiden är dock 21 
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månader (2019). Riksrevisionen granskar nu effektiviteten i 

migrationsdomstolarnas arbete. 

 

Mer om granskningen kan man läsa här: 

https://www.riksrevisionen.se/5.759da6c1177103a284aa678d.html 

 

När granskningsrapporten är klar kommer arbetsmarknads- och 

socialnämnden få ta del av den. 

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

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser positivt på huvuddelen av de 

förslag som utredningen om en ny socialtjänstlag presenterar. Flera av 

förslagen är frågor som SKR har drivit under lång tid. 

 

– Möjligheten att ge insatser utan ansökan, utredning och beslut kan vara en 

väg att nå personer som annars drar sig för att kontakta socialtjänsten, och att 

frigöra resurser till de med störst behov, säger Arion Chryssafis, ordförande 

för beredningen för socialpolitik och individomsorg, SKR. 

 

SKR:s yttrande finns att läsa i sin helhet här: 

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

ltjanstlag.36476.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_t

erm=&utm_content=&utm_campaign=SKR+Socialtj%c3%a4nst+februari+2

021 

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

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen 

analyserat pandemins konsekvenser för individ- och familjeomsorgen. 

Rapporten presenterar även rekommendationer för kommunernas och 

regeringens fortsatta arbete. Rapporten och mer om uppdraget kan läsas här: 

https://www.vardanalys.se/rapporter/under-radande-

omstandigheter/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=

&utm_content=&utm_campaign=SKR+Socialtj%c3%a4nst+4+feb+2021 

 

Rapporten biläggs även som underlag i Ciceron Assistenten. 

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

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som på flera 

sätt stärker barnets ställning i vårdnadstvister. Förslagen innebär bland annat 

att förutsättningarna för barnets delaktighet i processen förbättras. 

Lagrådsremissen innehåller också förslag som syftar till att skapa bättre 

förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet 

för barn som riskerar att fara illa.  

 

I lagrådsremissen föreslås bland annat: 

att barnets rätt till information och att komma till tals tydliggörs, 
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att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn som huvudregel ska 

ha deltagit i informationssamtal hos socialnämnden innan de kan vända sig 

till domstol, 

att en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses till exempel i en situation där 

det förekommit dödligt våld inom familjen, och att en tidsgräns på fyra 

månader införs för utredningar om vårdnad, boende eller umgänge. 

 

Lagen om informationssamtal föreslås träda i kraft den 1 januari 2022, 

medan kravet på deltagande i informationssamtal föreslås träda i kraft den 1 

mars 2022. I övrigt föreslås lagändringarna träda i kraft den 1 juli 2021. 

Detta kommer att påverka familjerätten och kan ytterligare komma att utöka 

deras arbetsbelastning. 

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

Regeringen har beslutat att bevilja Sveriges Kommuner och Regioner 20 

miljoner kronor för att främja utvecklingen i riktning mot de 

jämställdhetspolitiska målen. Huvudfokus i arbetet ska vara att förebygga 

och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vill enligt sin ansökan fortsätta 

arbetet för jämställdhet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, 

särskilt inom socialtjänstens område, samt fortsätta med insatser för 

jämställdhetsintegrering och att bidra med stöd i utvecklingen av 

återfallsförebyggande insatser i kommunerna. 

 

Att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en prioriterad 

fråga för regeringen. Kompetensen om mäns våld mot kvinnor och 

hedersrelaterat våld och förtryck inklusive tillgång till verkningsfulla 

arbetssätt ska öka hos berörda yrkesgrupper. Det kan exempelvis handla om 

att ta fram rutiner och riktlinjer för hur yrkesverksamma i skola och 

socialtjänst ska agera när barn riskerar att föras utomlands för att giftas bort. 

Därför är det viktigt att uppmärksamma och ge riktat stöd till barn och vuxna 

som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Dessa medel kommer så småningom att bli sökbara för landets kommuner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Akt 
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§ 34 Dnr 00031/2021  

Protokoll för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 februari 2021 

finns följande protokoll för kännedom: 

 

Protokoll från kommunfullmäktige 2021-01-25 § 10 Fyllnadsval av ersättare 

i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Jessica Eriksson (S); Beslut: 1. 

Birgitta Ek (S) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden. 2. 

Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

 

Protokoll från kommunfullmäktige 2021-01-25 § 11 Avsägelse från Henrik 

Estander (L) från uppdraget som ersättare i Arbetsmarknad- och 

socialnämnden. Fyllnadsval; Beslut: 1. Henrik Estander (L) beviljas 

entledigande från sitt uppdrag 2. My Ovesdotter Hillbom (L) väljs till ny 

ersättare. 3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Akt 
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§ 35 Dnr 00034/2021  

Utbildningar och kurser 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

De familjehemsplacerade barnen är en av samhällets mest utsatta grupper 

och mer kunskap om hur barnen själva ser på sin vård behövs. 

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utvecklat en 

undersökningsmodell med syftet att låta familjehemsplacerade barn komma 

till tals och beskriva sina erfarenheter under pågående placering. Nu 

publiceras den första nationella undersökningen där 341 barn berättar om hur 

de upplever sin situation.  

 

Socialstyrelsen kommer att presentera resultatet från undersökningen i ett 

digitalt seminarium. Där berättar vi vad barnen säger om bland annat 

relationen till familjehemmet, kontakten med socialtjänsten, kontakten med 

familj och nätverk, skolgången, kompisar och fritid samt hälsa och mående. 

Vi kommer även att berätta om ett stöd vi har tagit fram, som syftar till att 

göra det enklare för socialtjänsten att prata om studiens resultat med barn.  

 

Seminariet äger rum 26 mars klockan 10.00-11.30. Det är gratis att delta, 

men du behöver anmäla dig i vår utbildningsportal. Där använder du bank-id 

för att logga in eller registrera dig. Vi rekommenderar att du använder en 

uppdaterad webbläsare (ej Internet Explorer) när du besöker 

utbildningsportalen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Akt 
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§ 36 Dnr 00020/2020  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen om ej verkställda beslut redovisas enligt 4 kap 1 § och 

rapport enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 

tredje kvartalet 2020 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens 

revisor för kännedom.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens socialnämnd, eller motsvarande, är skyldig att rapportera till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt SoL inte 

har verkställts tre månader efter beslut. Varje kvartal ska nämnden skicka in 

en individrapport för varje gynnande beslut som inte verkställts inom tre 

månader.  

 

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är 

verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 

Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts.  

 

Denna rapportering till IVO avser fjärde kvartalet, 1/10-31/12, 2020. Av 

kvartalsrapporten framgår att det inte finns några beslut som ej verkställts 

inom tre månader från beslutsdatum för IFO, Individ- och familjeomsorg 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 januari 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna 

Akt 
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§ 37 Dnr 00215/2020  

Remiss gällande yttrande om medborgarförslag 
gällande hantering av trädgårdsavfall 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Remissyttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna skickas som 

grovsopor eller hämtas som trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga 

behållare har lämnats till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen har skickat medborgarförslaget för yttrande från 

arbetsmarknads- och socialnämnden. Kommunstyrelsen önskar att 

synpunkter från arbetsmarknadsenheten ska framgå i remissyttrandet.  

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar 

Arbetsmarknadsenheten har tittat på medborgarförslaget och är av åsikten att 

de absolut skulle kunna utföra arbetet med att hämta trädgårdsavfall inom 

ramen för de personella resurser som finns att tillgå inom deras verksamhet, 

men någon måste ju betala för det utförda arbetet.  

 

Tar kommunfullmäktige beslut om att bifalla medborgarförslaget behöver 

kostnadsfrågan utredas så att kostnaden inte belastar en enskild nämnd. 

Dessutom behöver formerna för hur utförandet ska gå till utredas så att det 

inte blir frågan om en godtycklig hantering.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2021 

Medborgarförslag daterat den 25 september 2020 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 38 Dnr 00219/2020  

Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning 
Ljusdals kommun 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Anta förvaltningens svar som sitt eget.  

 

2. Svaret skickas till kommunstyrelsen. 

 

3. Svaret skickas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 

kännedom 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljusdals kommun har PwC 

genomfört en granskning av kommunstyrelsens mål- och budgetprocess samt 

av arbetsmarknad- och socialnämndens, omsorgsnämndens och 

utbildningsnämndens ekonomistyrning. Syftet med granskningen är att 

bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- och 

budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om arbetsmarknad- och 

socialnämndens, omsorgsnämndens och utbildningsnämndens säkerställt en 

ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för.  

 

Utifrån granskningen anser revisionen bland annat att arbetsmarknad- och 

socialnämnden (ASN) inte har säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning 

för den verksamhet den ansvarar för. Bland det som revisionen anför kan 

urskiljas följande som har bäring på ASN:s verksamheter: 

 

• Arbetsmarknad- och socialnämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder 

vidtas för att nå en ekonomi i balans på såväl kort som lång sikt. 

• Fortsätt arbetet med att implementera den nya styrmodellen och säkerställ 

att den genomsyrar organisationen inför kommande budgetår.  

• Se över och dokumentera nämndernas mål- och budgetprocesser så att 

dessa harmoniserar med den övergripande processen. Tydliga målprocesser 

bidrar till att tydliggöra och skapa en transparens i mål- och budgetarbetet.  

• Arbetsmarknads- och socialnämnden ser över och dokumenterar en 

fördelningsmodell för sin verksamhet. Fördelningen bör ha sin utgångspunkt 

i de av fullmäktige uppsatta målen, politiska beslut, befolkningsutveckling, 

lagstiftning med mera.  
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Arbetsmarknads- och socialnämndens svar 

Säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå en ekonomi i balans på 

såväl kort som lång sikt. 

 

Nämnden instämmer naturligtvis i revisionens uppfattning att en fungerande 

ekonomistyrning är en viktig del av den samlade styrningen och ledningen 

av kommunen. Revisionen skriver själva: Att en och samma nämnd eller 

verksamhet under flera år har stora återkommande ekonomiska underskott 

kan tyda på att ekonomistyrningen inte fungerar, på bristande politiskt 

ansvarstagande eller att resursfördelningen inte sker utifrån realistiska 

underlag. 

 

Vad gäller realistiska underlag anför nämnden att man inför budgetarbete 

2019 fann sig sakna tillräckliga ekonomiska resurser. Den av 

kommunfullmäktige angivna ramen inför 2019 var i storleksordningen 20 

miljoner lägre än den förbrukningsnivå som verksamheterna befann sig på 

enligt bokslut och prognos. Detsamma var fallet inför 2020. Bristen 

motsvarade ett effektiviseringsbehov i storleksordningen 16 procent - eller 

uttryckt på annat sätt; Mer än hälften av personalkostnaderna på IFO. Alltså 

ett dramatiskt stort sparuppdrag ur ASN:s perspektiv. Nämnden begärde 

båda åren ytterligare medel från kommunfullmäktige, eftersom man ansåg att 

en snabb besparing i den storleksordningen var ogörlig.  

 

Nämnden valde i april 2019 att inför 2020 satsa på utökade preventiva och 

förebyggande insatser samt utökade arbetsmarknadsinsatser utifrån AME – 

vilket bedömts resultera i framtida minskade kostnader på placeringar och 

försörjningsstöd. Denna satsning beräknades fram till 2022 resultera i en 

budget i balans. Förvaltningen har alltsedan dess arbetat i enlighet med 

denna strategi. Man kan alltså säga att nämnden sålunda har valt att 

prioritera att nå en ekonomi i balans på sikt. Alternativet att göra drastiska 

nerskärningar av personal för att på kort sikt minska kostnaderna har 

bedömts leda till starkt ökade kostnadsnivåer på sikt samt leda till att vi inte 

kan uppfylla lagens krav på socialt arbete. En kortsiktig, snabb, stor 

besparing bedöms alltså vara kontraproduktiv. Nämnden satsar framgent på 

månatlig uppföljning av den valda strategin och tror sig om att kunna 

åstadkomma rejäla kostnadsminskningar på detta sätt. 

 

Fortsätt arbetet med att implementera den nya styrmodellen och säkerställ att 

den genomsyrar organisationen inför kommande budgetår. 

  

Revisorernas granskning har visat att det inte har funnits tydlighet från 

centralt håll, kring vilka mål som skall ligga till grund för budgetarbetet år 

2020 i kommunen. Förvaltningen har under höst/vinter - sedan det 
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tydliggjorts från centralt håll hur målarbetet skall hanteras - arbetat fram ett 

måldokument i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen har även antagits i 

ASN på sammanträdet den 26 januari 2021.  

 

Denna verksamhetsplan kommer under 2021 brytas ned i förvaltningen för 

framtagande av aktiviteter som skall leda mot de antagna målen. ASN menar 

därmed att revisionens synpunkter har tagits tillvara och åtgärdats. 

 

Se över och dokumentera nämndernas mål- och budgetprocesser så att dessa 

harmoniserar med den övergripande processen. Tydliga målprocesser bidrar 

till att tydliggöra och skapa en transparens i mål- och budgetarbetet 

 

Även här vill ASN peka på det måldokument/verksamhetsplan som tagits 

fram. De aktiviteter som arbetas fram i förvaltningen kommer framgent att 

kopplas till den detaljbudget som gäller – och prioriteringar kommer att 

göras utifrån den verksamhetsplan som nämnden fastslagit. Förvaltningen 

arbetar vidare med att uppdatera det ekonomiska årshjul som visar på när 

under året som olika aktiviteter skall genomföras. Detta årshjul skall vara 

tydligt kopplat till kommunens övergripande process gällande budget och 

uppföljning – såsom rambudget, prognos och delårsbokslut samt övriga 

ekonomiska uppföljningar. 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden ser över och dokumenterar en 

fördelningsmodell för sin verksamhet. Fördelningen bör ha sin utgångspunkt 

i de av fullmäktige uppsatta målen, politiska beslut, befolkningsutveckling, 

lagstiftning med mera. 

 

ASN kommer naturligtvis att dokumentera hur fördelning av medel internt 

sker inom förvaltningen. Idag sker en hel del organiserat och strukturerat 

arbete inom förvaltningen i syfte att göra en fördelning som upplevs rättvis 

och realistisk. Dock finns inte detta arbete nedskrivet och dokumenterat på 

det sätt som revisionen anser nödvändigt.  

 

Förvaltningen kommer att i skriftlig form dokumentera hur tidigare 

förbrukning, interna nyckeltal, omvärldsbevakning samt politiska 

prioriteringar med mera används för att fördela de medel som nämnden 

erhåller för sitt uppdrag. I denna dokumentation kommer också att framgå i 

vilka forum som diskussioner sker i syfte att arbeta fram denna fördelning.  

 

ASN vill dock påminna revisionen att alltsedan den formella starten av 

organisationen (mars 2019) har ASN/ASF brottats med en hel del 

utmaningar som även påverkat vår förmåga att formalisera alla pågående 

processer. Branden 2018, sent politiskt beslut gällande kommunala 
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organisationen, sen rekrytering av förvaltningschef, ej tillgång till relevant 

antal controllers på förvaltningen, sjukskriven ekonomichef samt en pandemi 

alltsedan mars 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2021 

Missiv daterat den 12 december 2020 

Revisionsrapport daterad i november 2020 

Protokollsutdrag KF § 135 2020-12-14 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 39 Dnr 00039/2021  

Internkontrollplan utfall 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan för 2020 har följts 

upp. Internkontrollplanen innehåller 29 olika kontrollpunkter inom 25 

områden. Några kontroller har inte utförts enligt plan; se punkterna 2, 3, 16, 

17, 18, 22 och 24 i Internkontrollplan ASN 2019 – utfall. Dessa punkter 

handlar om mål – som ju inte fanns några fastställda under 2020, värdegrund 

där nämnden inte har fastställt någon egen och kompetensförsörjningsplan 

som inte finns, men har prioriterats ner då det finns bra kompetens hos 

förvaltningen. 

 

De flesta av kontrollerna är separat rapporterade i arbetsmarknads- och 

socialnämnden under 2020 och resultaten av kontrollerna finns i dessa 

rapporter. För några av kontrollerna finns resultatet direkt i dokumentet 

Internkontrollplan ASN 2019 – utfall; se punkterna 8, 10, 11, 13, 20, 27, 28 

och 29. 

 

I år finns inga kontrollpunkter där har utfallet har visat att riskbilden 

besannats, dvs. processen fungerar inte som önskvärt. Dock har punkt 22 inte 

kunnat genomföras fullt ut då den har fått nedprioriterats på grund av 

situationen med pandemin och att de personella resurserna inte har räckt till 

för denna kontrollpunkt. Färgerna i internkontrollplanen är den initiala 

riskbedömningen som gjorts utifrån värsta scenario och om punkterna inte 

uppfylls. De har inte bäring på hur punkterna sedan har uppfyllts. Utfallet 

presenteras  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2021 

Utfall internkontrollplan daterad den 11 februari 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Akt 
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§ 40 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 februari 2021 

berättar arbetsmarknadsenheten om hur de jobbar och sina olika delar av 

verksamheten.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Akt 
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§ 41 Dnr 00066/2021  

Kommuner som utförare av tjänster åt 
Arbetsförmedlingen 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Ärendet återremitteras till arbetsmarknads- och socialnämnden den 27 

april. 

Sammanfattning av ärendet 

Statens offentliga utredningar har utrett huruvida det finns rättsliga 

förutsättningar för kommuner att bli utförare av kompletterande tjänster till 

arbetsförmedlingen. Utredningen kom bland annat fram till följande 

slutsatser: 

Det är tillåtet för kommuner att vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) och Lagen om offentlig 

upphandling (LOU). 

Arbetsförmedlingen kan köpa kommunernas tjänster genom 

konkurrensutsättning via LOV och LOU. Kommunmedverkan skapar ett 

flexibelt sätt att ta tillvara resurser och erfarenhet. 

 

Idag finns det cirka 800 arbetslösa personer i Ljusdals kommun. Ungefär 200 

av dessa är idag inskrivna hos någon befintlig kompletterande aktör, alltså 

finns det 600 personer som fortfarande behöver någon form av stöd. 

 

I skenet av dessa siffror ser sig arbetsmarknadsenheten som ett komplement 

till redan befintlig struktur och inte som en konkurrent till övriga aktörer i 

kommunen. Arbetsmarknadsenheten ser att det idag saknas den praktiska 

förberedelsen med en mix av teori och arbete i Ljusdal – men detta finns 

upparbetat via AME och deras befintliga samarbete med utvecklingscentrum 

(UC) och svenska för invandrare (SFI).  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2021 

Statens offentliga utredningar (SOU 2020:41) publicerad den 26 juni 2020 
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Yrkanden 

Lars G Eriksson (SD), Kennet Hedman (M), Walle Olsson (V) och Kurt 

Ljung (SD) yrkar avslag till förslag till beslut. 

 

Ove Schönning (S), Barbro Andin Mattsson (C) och Suzanne Blomqvist (L) 

yrkar på att ärendet ska återremitteras. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer yrkande om att ärendet ska avgöras idag mot återremiss. 

Ordförande finner att ärendet ska återremitteras.   

 

Omröstning begärs och ska verkställas. Arbetsmarknads- och socialnämnden 

röstar ja för att återremittera ärendet och nej för att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar arbetsmarknads- och socialnämnden 

att återremittera ärendet. 

 

Ove Schönning (S), Maria Fernmalm (S), Margareta Bergkvist (MP), 

Suzanne Blomqvist (L) och Barbro Andin Mattsson (C) röstar ja.  

 

Kennet Hedman (M), Walle Olsson (V), Kurt Ljung (SD) och Lars G 

Eriksson (SD) röstar nej. 

Protokollsanteckning 

Kennet Hedman (M), Kurt Ljung (SD) och Lars G Eriksson (SD) reserverar 

sig mot att återremittera ärendet. 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Akt 
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§ 42 Dnr 00068/2021  

Alkoholavgifter pandemin 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Tillsynsavgiften för alkoholhantering för 2020 kan inte återbetalas till 

näringsidkare med serveringstillstånd.  

 

2. Protokollet skickas till kommunstyrelsen för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 

Alkohollagen är tydlig i att några näringspolitiska hänsyn inte får tas. 

Tillsynsavgiften för alkohol bygger på försäljningen året innan och det 

innebär att många krogar kommer att kunna få en lägre avgift 2021 om de 

har haft dåligt med besökare under 2020.  

 

En helhetsöversyn behöver göras så att kommunen hanterar samtliga taxor 

gällande tillsyner på samma sätt oavsett om det gäller miljötillsyn, 

alkoholtillsyn och livsmedelstillsyn. Miljötillsynsavgifter kan enligt lag inte 

betalas tillbaka.  

 

Frågan gäller alltså inte enbart arbetsmarknads- och socialnämnden utan är 

lika aktuell för samhällsservicenämnden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-02-26 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Akt 
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Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen den 23 februari 2021 klockan 08:30-16:05 


Beslutande Ledamöter 


Ove Schönning (S), Ordförande 


Maria Fernmalm (S), 1:e vice ordförande, § 25-42 


Kennet Hedman (M), 2:e vice ordförande 


Margareta Bergkvist (MP), § 25-42 


Suzanne Blomqvist (L), § 25-42 


Barbro Andin Mattsson (C), § 25-42 


Walle Olsson (V) 


Marie Mill (LB), § 21-35 


Kurt Ljung (SD) 


Lars G Eriksson (SD), tjänstgörande ersättare för Marie Mill (LB), § 40-42 


§ 21-24 avgjordes på plats i Ljusdalssalen 


§ 25-42 digitalt via Teams 


 
Övriga deltagande Roger Kastman (KD), ej tjänstgörande ersättare, § 25-42 


Kenneth Forssell, förvaltningschef 


Jenny Apelgren, socialsekreterare, § 21 


Anna Hjelm-Forselius, socialsekreterare, § 22 


Jennie Olsson, controller, § 29 


Alesia Majstorovic, controller, § 29 


Peter Knapp, enhetschef AME, § 40-41 


Carina Silfver, AME, § 40-41 


Peter Andersson, AME, § 40-41 


Jerry Hansson, AME, § 40 


Bertil Keijzer, AME, § 40 


Ramin Maihanparast, AME, § 40 


Lennart Diamant, enhetschef IFO, § 42 


Åsa Älander, nämndsekreterare 


 
Utses att justera Walle Olsson 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet plan 5, Kommunhuset, Ljusdal, 2021-02-25 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 21-42 


 Åsa Älander   


 Ordförande 


   


 Ove Schönning   


 Justerare 
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§ 21 Dnr 00057/2021  


Särskild förordnad vårdnadshavare 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att Hudiksvalls tingsrätt 


utser Marja Björk Johansson, 540402-7582, som särskilt förordnad 


vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken för Romodan Adem Abdela 


(040104-4516). 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Barn: Romodan Adem Abdela (040104-4516) 


Moder: Amar Akiyar, Eritrea 


Fader: Adem Abdela Himeda, Avliden 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2021 


Utredning gällande särskilt förordnad vårdnadshavare daterad den 19 januari 


2021 


Utredning gällande tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare daterad 


den 23 december 2020 


Åtagande särskilt förordnad vårdnadshavare daterad den 21 januari 2021 


Samtycke daterat den 21 januari 2021 


Personbevis daterat i januari 2021 


Stämningsansökan daterad den 10 februari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-23 


Hudiksvalls tingsrätt 


Klient 


Akt 
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§ 22 Dnr 00058/2021  


Nedläggning av faderskap 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Beslutar att faderskapsutredningen beträffande Villemo Silén, 201016-


7084, läggs ner enligt 2 kap 7§ punkt 1 föräldrabalken.   


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Villemo Silén, 201016-7084, barn 


Johanna Silén, 930526-0029, moder 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 25 januari 2021 


Utredning daterad den 19 januari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Vårdnadshavare 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


7(34) 


Datum 


2021-02-23 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 23 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 20 januari 2021 gjordes ett ordförandebeslut om att ett omedelbart 


omhändertagande enligt 9 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 


unga (LVU) skulle upphöra.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021 


Ordförandebeslut daterat den 20 januari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Akt 
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§ 24 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 februari 2021 


finns följande domar för kännedom:  


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat slutgiltigt beslut i mål 28-2021 


gällande omedelbart omhändertagande enligt LVU § 6. Förvaltningsrätten 


avskriver målet då behov av LVU inte längre föreligger. Beslutet är i 


enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021 


Dom daterad den 27 januari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Akt 
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§ 25 Dnr 00028/2021  


Förvaltningschefen informerar 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 februari 2021 


informerar Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på gång framåt 


inom förvaltningen.    


 


Förvaltningschefen informerar om följande: 


- hur det negativa kapitalet ska hanteras 


- teams och hantering av sekretess på grund av Schrems II 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Akt 
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§ 26 Dnr 00006/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 februari 


2021 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 


januari 2021.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021 


Yrkanden 


Marie Mill (LB) yrkar på att Ekonomisk uppföljning ska finnas med på varje 


dagordning. Den ska vara tillgänglig senast dagen före nämndsmötet. 


Vid negativa budgetavvikelser ska åtgärdsplan upprättas till nästkommande 


möte och uppföljning av denna ske. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer yrkandet från Marie Mill under proposition och finner att 


arbetsmarknads- och socialnämnden avslår yrkandet.  


 


Omröstning begärs och ska verkställas. Arbetsmarknads- och socialnämnden 


röstar ja för att avslå yrkandet och nej för att anta yrkandet. 


Omröstningsresultat 


Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår yrkandet med 6 ja-röster och 3 


nej-röster. 


 


Ove Schönning (S), Maria Fernmalm (S), Margareta Bergkvist (MP), 


Suzanne Blomqvist (L), Barbro Andin Mattsson (C) och Walle Olsson (V) 


röstar ja.  


 


Kennet Hedman (M), Marie Mill (LB) och Kurt Ljung (SD) röstar nej. 
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Protokollsanteckning 


Marie Mill (LB), Kennet Hedman (M) och Kurt Ljung (SD) reserverar sig 


till förmån för yrkandet. 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Akt 
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§ 27 Dnr 00194/2020  


Månadsrapport till KS för kännedom 2020 


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 till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 


februari 2021 skulle rapporten för december månad 2020 ha presenterats.  


 


Allt arbete inom ekonomienheten har i dagsläget lagts på att få fram 2020 års 


bokslut och därför har månadsrapporten för december 2020 ännu inte 


färdigställts.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Akt 
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§ 28 Dnr 00163/2020  


Sjukskrivningstal 2020 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fått fram sjukskrivningstal 


uppdelat på vissa verksamheter. Det är fortfarande inte uppdelade på 


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


analyseras i stora drag. 


 


På Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 februari 2021 


får nämnden en presentation av siffrorna för hela året 2020. Sjuskrivningstal 


för 2020 blir 7,9 om man tar ett medeltal av de fyra kvartalen, men 


slutgiltiga siffror för helåret har ännu inte kommit. 


 


Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 


23 februari 2021, men klart är ju att pandemin och restriktioner om  att 


stanna hemma vid minsta symptom påverkar 2020 års siffror.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021 


Bildspel daterat den 20 januari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Akt 
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§ 29 Dnr 00002/2020  


Bokslut 2020 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Bokslut för 2020 för drift samt investeringar godkänns och skickas vidare 


till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott på 14 818 tkr 


för år 2020. Underskottet finns främst inom verksamhetsområdena IFO (12 


184 tkr) och Arbetsmarknadsåtgärder (1 249 tkr). Integrationsverksamheten 


redovisas i år tillsammans med förvaltningens övriga resultat och visar ett 


överskott på 4 399 tkr. Till detta kommer också ett underskott ett så kallat 


ofördelat sparbeting på 5 765 tkr.  


 


Resultatet påverkas av att medel för gjorda socioekonomiska insatser - i 


enlighet med vad som redovisats till Tillväxtverket - fördelats till 


Förvaltningen. Totalt har förvaltningen fördelats 3 283 tkr från de 


socioekonomiska medlen i årets bokslut. Särskild redovisning för dessa 


medel bifogas i bilaga. 


 


Integrationsverksamheten redovisas i år tillsammans med förvaltningens 


övriga resultat och visar ett överskott på 4 399 tkr.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2021 


Bokslut drift daterat den 11 februari 2021 


Bokslut investeringar daterat den 11 februari 2021 


Verksamhetsberättelse daterad den 11 februari 2021 


Delsummor sociekonomiska och integration daterat den 11 februari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 30 Dnr 00053/2021  


Revidering av reglementen 


Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår 


 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ska göras 


i en parallell process med revidering av omsorgsnämndens reglemente. 


 


2. Revideringen bör göras av en funktion utanför de båda förvaltningarna. 


Sammanfattning av ärendet 


Den 25 mars 2019 tog kommunfullmäktige beslut att socialpsykiatrin skulle 


flyttas från arbetsmarknads- och socialnämnden till omsorgsnämnden. Detta 


utifrån att de båda förvaltningarna var ense om denna förändring. Sedan 


fullmäktiges beslut har arbetsmarknads- och socialnämndens 


delegationsordning revideras så att beslut gällande socialpsykiatrin inte 


längre kan fattas på delegation från nämnden till förvaltningen, utan enbart 


inom omsorgsnämnden och deras delegation. 


 


Dock förändrades inte reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden i 


enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Där står saker som har bäring på 


socialpsykiatrin kvar. Den normala hanteringen vid revidering av 


reglementen är att de måste fastställas av kommunfullmäktige, men i detta 


fall kan det röra sig om en redaktionell ändring. Detta behöver utredas innan 


beslut kan fattas. Samtliga förslag på ändringar nedan anser både 


arbetsmarknads- och socialförvaltningen och –nämnden behöver göras, men 


under revideringsarbetet kan ytterligare förändringar bli aktuella. Ändringen 


som behöver göras är följande: Gällande punkt 22 under § 2 avseende 


ledsagning och avlösarservice ska denna punkt flyttas till omsorgsnämndens 


reglemente i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om socialpsykiatrin 


den 25 mars 2019. 


 


Skrivelsen i gällande reglemente utgår idag från Lagen om vård av unga 


(LVU) samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Detta 


exkluderar de insatser som görs förebyggande och med stöd av 


Socialtjänstlagen (SoL), vilket är den största delen av det arbete som 


arbetsmarknads- och socialförvaltningen idag gör. För att lyfta rollen som 
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Socialtjänstlagen spelar inom individ- och familjeomsorgen (IFO) behöver 


punktlistan under § 2 kompletteras enligt följande:  


- Utredningar och SoL-insatser vad gäller barn och ungdomar (SoL 


kap 4 och 11). 


- Vård utanför det egna hemmet, men även uppföljning av placerade 


barn och ungdomar (SoL kap 6) 


- Förebyggande arbete och ungdomstjänst (SoL kap 5 1, 1a samt 1b 


§§). 


Förslag på kompletteringar enligt ovan som behöver göras för att förstärka 


och belysa socialtjänstlagens roll: Socialtjänstlagen samt vård enligt denna 


ska lyftas tydligare i reglementet genom att utöka § 2 med ytterligare tre 


punkter. 


 


Gällande SoL finns beröringspunkter både för arbetsmarknads- och 


socialnämnden och omsorgsnämnden – kanske specifikt gällande kapitel 5 § 


7, 8 och 8 a. Ur detta fokus vore det bra om revideringsarbetet görs parallellt 


i de båda nämnderna för att undvika att enskilda individer hamnar i gråzonen 


mitt emellan.  


 


Idag spelar socialtjänstlagen en stor roll för både arbetsmarknads- och 


socialförvaltningen samt för omsorgsförvaltningen. Detta speglas inte i de 


båda nämndernas reglementen. Därför behöver en parallell revidering göras 


och det bästa vore om uppgiften med den sammanhållna revideringen ges till 


en funktion utanför de båda förvaltningarna med hjälp inifrån 


förvaltningsorganisationerna. Samsyn har visat sig svår att nå mellan de båda 


inblandade förvaltningarna och därför behöver revideringsarbetet lyftas till 


annan nivå. 


 


Avseende arbetsmarknads- och socialnämndens möjlighet att inrätta ett 


arbetsutskott finns detta reglerat i det gemensamma reglementet för 


nämnderna och då finns det inte något behov av ett införa en ytterligare 


paragraf för detta i nämndens reglemente.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2021 


Protokollsutdrag KF § 29 2019-03-25 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 31 Dnr 00350/2019  


e-signering för omedelbara beslut och justering 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Sedan mitten av februari 2021 har Ljusdals kommun tillgång till e-signering. 


Tester har utförts med protokolljustering och de som har provat är av åsikten 


att det både är smidigt och snabbt.  


 


Tjänsten innebär att det nu är lätt och enkelt att sitta hemma och justera 


protokoll samt att det inte kräver att man behöver åka in till kontoret varken 


vid justering eller för ordförandebeslut. För att detta ska fungera krävs ett 


bank-ID och när protokollet är klart för signering kommer en notifiering via 


mail och SMS till den som ska justera. 


 


För att justeringen ska gå smidigt kommer de valda justerarna att först få 


tillgång till genomläsning av protokollet via Ciceron Assistenten och sedan 


gör man sin signering av protokollet via e-signering. Detta kommer att 


användas från och med sammanträdet den 23 februari och gäller både för 


nämnds- och arbetsutskottsprotokoll.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Akt 
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§ 32 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 februari 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). 


 


Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 


Treserva och rapporteras på listor från detta system fattas då och då andra 


beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 


delegationsordning. 


 


Övriga delegeringsbeslut 


Under januari 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 11 februari 2021 


Delegeringsbeslut januari översikt daterat den 11 februari 2021 


Beslut om utlämnade av handling daterad den 28 januari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Akt 
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§ 33 Dnr 00032/2021  


Ärenden för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld 


och förtryck är en högt prioriterad fråga för regeringen. Genom beslut om 


regleringsbreven för 2021 har regeringen fördelat drygt 240 miljoner kronor 


för arbetet mot våldet samt gett flera myndigheter uppdrag på området. Ett 


flertal av uppdragen kommer att fokusera på att stoppa hedersrelaterat våld 


och förtryck. Därtill har ytterligare 130 miljoner kronor tillförts 


länsstyrelserna och kommunerna för att stärka arbetet med att motverka våld.  


 


Flera satsningar mot våldet är att vänta under 2021 då det finns ytterligare 


medel avsatta. 


Socialstyrelsen tilldelas 100 miljoner kronor att fördela som statsbidrag till 


lokala kvinno- och tjejjourer, drygt 23 miljoner kronor till riksorganisationer 


som verkar mot våld mot kvinnor och barn och 2 miljoner kronor till hbtq-


brottsoffer för våld i nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 


 


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen avser att söka medel för detta 


arbete även under 2021. Tidigare är har Socialstyrelsen beviljat medel i 


enlighet med de gjorda ansökningarna. Just nu pågår arbetet med 


rapportering av beviljade medel för 2020. 


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


Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” genomförs för femte året i rad. 


Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och synliggöra killars våld mot 


tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen pågår under februari 


och mars med start den 1 februari. Vi hoppas att du vill delta! 


 


De som står bakom kampanjen under 2021 är Jämställdhetsmyndigheten, 


länsstyrelserna och ungarelationer.se. Arbetsmarknads- och socialnämnden 


deltar via samordnade i våld i nära relationer. 


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


Nittio procent av alla migrationsärenden i domstolarna ska vara avgjorda 


inom 4–5 månader. Den genomsnittliga handläggningstiden är dock 21 
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månader (2019). Riksrevisionen granskar nu effektiviteten i 


migrationsdomstolarnas arbete. 


 


Mer om granskningen kan man läsa här: 


https://www.riksrevisionen.se/5.759da6c1177103a284aa678d.html 


 


När granskningsrapporten är klar kommer arbetsmarknads- och 


socialnämnden få ta del av den. 


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


Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser positivt på huvuddelen av de 


förslag som utredningen om en ny socialtjänstlag presenterar. Flera av 


förslagen är frågor som SKR har drivit under lång tid. 


 


– Möjligheten att ge insatser utan ansökan, utredning och beslut kan vara en 


väg att nå personer som annars drar sig för att kontakta socialtjänsten, och att 


frigöra resurser till de med störst behov, säger Arion Chryssafis, ordförande 


för beredningen för socialpolitik och individomsorg, SKR. 


 


SKR:s yttrande finns att läsa i sin helhet här: 


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


ltjanstlag.36476.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_t


erm=&utm_content=&utm_campaign=SKR+Socialtj%c3%a4nst+februari+2


021 


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


Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen 


analyserat pandemins konsekvenser för individ- och familjeomsorgen. 


Rapporten presenterar även rekommendationer för kommunernas och 


regeringens fortsatta arbete. Rapporten och mer om uppdraget kan läsas här: 


https://www.vardanalys.se/rapporter/under-radande-


omstandigheter/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=


&utm_content=&utm_campaign=SKR+Socialtj%c3%a4nst+4+feb+2021 


 


Rapporten biläggs även som underlag i Ciceron Assistenten. 


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


Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som på flera 


sätt stärker barnets ställning i vårdnadstvister. Förslagen innebär bland annat 


att förutsättningarna för barnets delaktighet i processen förbättras. 


Lagrådsremissen innehåller också förslag som syftar till att skapa bättre 


förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet 


för barn som riskerar att fara illa.  


 


I lagrådsremissen föreslås bland annat: 


att barnets rätt till information och att komma till tals tydliggörs, 
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att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn som huvudregel ska 


ha deltagit i informationssamtal hos socialnämnden innan de kan vända sig 


till domstol, 


att en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses till exempel i en situation där 


det förekommit dödligt våld inom familjen, och att en tidsgräns på fyra 


månader införs för utredningar om vårdnad, boende eller umgänge. 


 


Lagen om informationssamtal föreslås träda i kraft den 1 januari 2022, 


medan kravet på deltagande i informationssamtal föreslås träda i kraft den 1 


mars 2022. I övrigt föreslås lagändringarna träda i kraft den 1 juli 2021. 


Detta kommer att påverka familjerätten och kan ytterligare komma att utöka 


deras arbetsbelastning. 


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


Regeringen har beslutat att bevilja Sveriges Kommuner och Regioner 20 


miljoner kronor för att främja utvecklingen i riktning mot de 


jämställdhetspolitiska målen. Huvudfokus i arbetet ska vara att förebygga 


och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 


 


Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vill enligt sin ansökan fortsätta 


arbetet för jämställdhet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, 


särskilt inom socialtjänstens område, samt fortsätta med insatser för 


jämställdhetsintegrering och att bidra med stöd i utvecklingen av 


återfallsförebyggande insatser i kommunerna. 


 


Att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en prioriterad 


fråga för regeringen. Kompetensen om mäns våld mot kvinnor och 


hedersrelaterat våld och förtryck inklusive tillgång till verkningsfulla 


arbetssätt ska öka hos berörda yrkesgrupper. Det kan exempelvis handla om 


att ta fram rutiner och riktlinjer för hur yrkesverksamma i skola och 


socialtjänst ska agera när barn riskerar att föras utomlands för att giftas bort. 


Därför är det viktigt att uppmärksamma och ge riktat stöd till barn och vuxna 


som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. 


 


Dessa medel kommer så småningom att bli sökbara för landets kommuner. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Akt 
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§ 34 Dnr 00031/2021  


Protokoll för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 23 februari 2021 


finns följande protokoll för kännedom: 


 


Protokoll från kommunfullmäktige 2021-01-25 § 10 Fyllnadsval av ersättare 


i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Jessica Eriksson (S); Beslut: 1. 


Birgitta Ek (S) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden. 2. 


Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


 


Protokoll från kommunfullmäktige 2021-01-25 § 11 Avsägelse från Henrik 


Estander (L) från uppdraget som ersättare i Arbetsmarknad- och 


socialnämnden. Fyllnadsval; Beslut: 1. Henrik Estander (L) beviljas 


entledigande från sitt uppdrag 2. My Ovesdotter Hillbom (L) väljs till ny 


ersättare. 3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Akt 
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§ 35 Dnr 00034/2021  


Utbildningar och kurser 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


De familjehemsplacerade barnen är en av samhällets mest utsatta grupper 


och mer kunskap om hur barnen själva ser på sin vård behövs. 


Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utvecklat en 


undersökningsmodell med syftet att låta familjehemsplacerade barn komma 


till tals och beskriva sina erfarenheter under pågående placering. Nu 


publiceras den första nationella undersökningen där 341 barn berättar om hur 


de upplever sin situation.  


 


Socialstyrelsen kommer att presentera resultatet från undersökningen i ett 


digitalt seminarium. Där berättar vi vad barnen säger om bland annat 


relationen till familjehemmet, kontakten med socialtjänsten, kontakten med 


familj och nätverk, skolgången, kompisar och fritid samt hälsa och mående. 


Vi kommer även att berätta om ett stöd vi har tagit fram, som syftar till att 


göra det enklare för socialtjänsten att prata om studiens resultat med barn.  


 


Seminariet äger rum 26 mars klockan 10.00-11.30. Det är gratis att delta, 


men du behöver anmäla dig i vår utbildningsportal. Där använder du bank-id 


för att logga in eller registrera dig. Vi rekommenderar att du använder en 


uppdaterad webbläsare (ej Internet Explorer) när du besöker 


utbildningsportalen. 


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Akt 
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§ 36 Dnr 00020/2020  


Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen 2020 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen om ej verkställda beslut redovisas enligt 4 kap 1 § och 


rapport enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 


tredje kvartalet 2020 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens 


revisor för kännedom.     


Sammanfattning av ärendet 


Kommunens socialnämnd, eller motsvarande, är skyldig att rapportera till 


Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt SoL inte 


har verkställts tre månader efter beslut. Varje kvartal ska nämnden skicka in 


en individrapport för varje gynnande beslut som inte verkställts inom tre 


månader.  


 


Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är 


verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 


Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts.  


 


Denna rapportering till IVO avser fjärde kvartalet, 1/10-31/12, 2020. Av 


kvartalsrapporten framgår att det inte finns några beslut som ej verkställts 


inom tre månader från beslutsdatum för IFO, Individ- och familjeomsorg 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 27 januari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Kommunstyrelsen 


Revisorerna 


Akt 
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§ 37 Dnr 00215/2020  


Remiss gällande yttrande om medborgarförslag 
gällande hantering av trädgårdsavfall 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Remissyttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. 


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna skickas som 


grovsopor eller hämtas som trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga 


behållare har lämnats till kommunfullmäktige. 


Kommunstyrelsen har skickat medborgarförslaget för yttrande från 


arbetsmarknads- och socialnämnden. Kommunstyrelsen önskar att 


synpunkter från arbetsmarknadsenheten ska framgå i remissyttrandet.  


 


Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar 


Arbetsmarknadsenheten har tittat på medborgarförslaget och är av åsikten att 


de absolut skulle kunna utföra arbetet med att hämta trädgårdsavfall inom 


ramen för de personella resurser som finns att tillgå inom deras verksamhet, 


men någon måste ju betala för det utförda arbetet.  


 


Tar kommunfullmäktige beslut om att bifalla medborgarförslaget behöver 


kostnadsfrågan utredas så att kostnaden inte belastar en enskild nämnd. 


Dessutom behöver formerna för hur utförandet ska gå till utredas så att det 


inte blir frågan om en godtycklig hantering.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2021 


Medborgarförslag daterat den 25 september 2020 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 38 Dnr 00219/2020  


Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning 
Ljusdals kommun 2020 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Anta förvaltningens svar som sitt eget.  


 


2. Svaret skickas till kommunstyrelsen. 


 


3. Svaret skickas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 


kännedom 


Sammanfattning av ärendet 


På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljusdals kommun har PwC 


genomfört en granskning av kommunstyrelsens mål- och budgetprocess samt 


av arbetsmarknad- och socialnämndens, omsorgsnämndens och 


utbildningsnämndens ekonomistyrning. Syftet med granskningen är att 


bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- och 


budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om arbetsmarknad- och 


socialnämndens, omsorgsnämndens och utbildningsnämndens säkerställt en 


ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för.  


 


Utifrån granskningen anser revisionen bland annat att arbetsmarknad- och 


socialnämnden (ASN) inte har säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning 


för den verksamhet den ansvarar för. Bland det som revisionen anför kan 


urskiljas följande som har bäring på ASN:s verksamheter: 


 


• Arbetsmarknad- och socialnämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder 


vidtas för att nå en ekonomi i balans på såväl kort som lång sikt. 


• Fortsätt arbetet med att implementera den nya styrmodellen och säkerställ 


att den genomsyrar organisationen inför kommande budgetår.  


• Se över och dokumentera nämndernas mål- och budgetprocesser så att 


dessa harmoniserar med den övergripande processen. Tydliga målprocesser 


bidrar till att tydliggöra och skapa en transparens i mål- och budgetarbetet.  


• Arbetsmarknads- och socialnämnden ser över och dokumenterar en 


fördelningsmodell för sin verksamhet. Fördelningen bör ha sin utgångspunkt 


i de av fullmäktige uppsatta målen, politiska beslut, befolkningsutveckling, 


lagstiftning med mera.  
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Arbetsmarknads- och socialnämndens svar 


Säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå en ekonomi i balans på 


såväl kort som lång sikt. 


 


Nämnden instämmer naturligtvis i revisionens uppfattning att en fungerande 


ekonomistyrning är en viktig del av den samlade styrningen och ledningen 


av kommunen. Revisionen skriver själva: Att en och samma nämnd eller 


verksamhet under flera år har stora återkommande ekonomiska underskott 


kan tyda på att ekonomistyrningen inte fungerar, på bristande politiskt 


ansvarstagande eller att resursfördelningen inte sker utifrån realistiska 


underlag. 


 


Vad gäller realistiska underlag anför nämnden att man inför budgetarbete 


2019 fann sig sakna tillräckliga ekonomiska resurser. Den av 


kommunfullmäktige angivna ramen inför 2019 var i storleksordningen 20 


miljoner lägre än den förbrukningsnivå som verksamheterna befann sig på 


enligt bokslut och prognos. Detsamma var fallet inför 2020. Bristen 


motsvarade ett effektiviseringsbehov i storleksordningen 16 procent - eller 


uttryckt på annat sätt; Mer än hälften av personalkostnaderna på IFO. Alltså 


ett dramatiskt stort sparuppdrag ur ASN:s perspektiv. Nämnden begärde 


båda åren ytterligare medel från kommunfullmäktige, eftersom man ansåg att 


en snabb besparing i den storleksordningen var ogörlig.  


 


Nämnden valde i april 2019 att inför 2020 satsa på utökade preventiva och 


förebyggande insatser samt utökade arbetsmarknadsinsatser utifrån AME – 


vilket bedömts resultera i framtida minskade kostnader på placeringar och 


försörjningsstöd. Denna satsning beräknades fram till 2022 resultera i en 


budget i balans. Förvaltningen har alltsedan dess arbetat i enlighet med 


denna strategi. Man kan alltså säga att nämnden sålunda har valt att 


prioritera att nå en ekonomi i balans på sikt. Alternativet att göra drastiska 


nerskärningar av personal för att på kort sikt minska kostnaderna har 


bedömts leda till starkt ökade kostnadsnivåer på sikt samt leda till att vi inte 


kan uppfylla lagens krav på socialt arbete. En kortsiktig, snabb, stor 


besparing bedöms alltså vara kontraproduktiv. Nämnden satsar framgent på 


månatlig uppföljning av den valda strategin och tror sig om att kunna 


åstadkomma rejäla kostnadsminskningar på detta sätt. 


 


Fortsätt arbetet med att implementera den nya styrmodellen och säkerställ att 


den genomsyrar organisationen inför kommande budgetår. 


  


Revisorernas granskning har visat att det inte har funnits tydlighet från 


centralt håll, kring vilka mål som skall ligga till grund för budgetarbetet år 


2020 i kommunen. Förvaltningen har under höst/vinter - sedan det 
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tydliggjorts från centralt håll hur målarbetet skall hanteras - arbetat fram ett 


måldokument i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen har även antagits i 


ASN på sammanträdet den 26 januari 2021.  


 


Denna verksamhetsplan kommer under 2021 brytas ned i förvaltningen för 


framtagande av aktiviteter som skall leda mot de antagna målen. ASN menar 


därmed att revisionens synpunkter har tagits tillvara och åtgärdats. 


 


Se över och dokumentera nämndernas mål- och budgetprocesser så att dessa 


harmoniserar med den övergripande processen. Tydliga målprocesser bidrar 


till att tydliggöra och skapa en transparens i mål- och budgetarbetet 


 


Även här vill ASN peka på det måldokument/verksamhetsplan som tagits 


fram. De aktiviteter som arbetas fram i förvaltningen kommer framgent att 


kopplas till den detaljbudget som gäller – och prioriteringar kommer att 


göras utifrån den verksamhetsplan som nämnden fastslagit. Förvaltningen 


arbetar vidare med att uppdatera det ekonomiska årshjul som visar på när 


under året som olika aktiviteter skall genomföras. Detta årshjul skall vara 


tydligt kopplat till kommunens övergripande process gällande budget och 


uppföljning – såsom rambudget, prognos och delårsbokslut samt övriga 


ekonomiska uppföljningar. 


 


Arbetsmarknads- och socialnämnden ser över och dokumenterar en 


fördelningsmodell för sin verksamhet. Fördelningen bör ha sin utgångspunkt 


i de av fullmäktige uppsatta målen, politiska beslut, befolkningsutveckling, 


lagstiftning med mera. 


 


ASN kommer naturligtvis att dokumentera hur fördelning av medel internt 


sker inom förvaltningen. Idag sker en hel del organiserat och strukturerat 


arbete inom förvaltningen i syfte att göra en fördelning som upplevs rättvis 


och realistisk. Dock finns inte detta arbete nedskrivet och dokumenterat på 


det sätt som revisionen anser nödvändigt.  


 


Förvaltningen kommer att i skriftlig form dokumentera hur tidigare 


förbrukning, interna nyckeltal, omvärldsbevakning samt politiska 


prioriteringar med mera används för att fördela de medel som nämnden 


erhåller för sitt uppdrag. I denna dokumentation kommer också att framgå i 


vilka forum som diskussioner sker i syfte att arbeta fram denna fördelning.  


 


ASN vill dock påminna revisionen att alltsedan den formella starten av 


organisationen (mars 2019) har ASN/ASF brottats med en hel del 


utmaningar som även påverkat vår förmåga att formalisera alla pågående 


processer. Branden 2018, sent politiskt beslut gällande kommunala 
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organisationen, sen rekrytering av förvaltningschef, ej tillgång till relevant 


antal controllers på förvaltningen, sjukskriven ekonomichef samt en pandemi 


alltsedan mars 2020. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2021 


Missiv daterat den 12 december 2020 


Revisionsrapport daterad i november 2020 


Protokollsutdrag KF § 135 2020-12-14 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 39 Dnr 00039/2021  


Internkontrollplan utfall 2020 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten.  


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan för 2020 har följts 


upp. Internkontrollplanen innehåller 29 olika kontrollpunkter inom 25 


områden. Några kontroller har inte utförts enligt plan; se punkterna 2, 3, 16, 


17, 18, 22 och 24 i Internkontrollplan ASN 2019 – utfall. Dessa punkter 


handlar om mål – som ju inte fanns några fastställda under 2020, värdegrund 


där nämnden inte har fastställt någon egen och kompetensförsörjningsplan 


som inte finns, men har prioriterats ner då det finns bra kompetens hos 


förvaltningen. 


 


De flesta av kontrollerna är separat rapporterade i arbetsmarknads- och 


socialnämnden under 2020 och resultaten av kontrollerna finns i dessa 


rapporter. För några av kontrollerna finns resultatet direkt i dokumentet 


Internkontrollplan ASN 2019 – utfall; se punkterna 8, 10, 11, 13, 20, 27, 28 


och 29. 


 


I år finns inga kontrollpunkter där har utfallet har visat att riskbilden 


besannats, dvs. processen fungerar inte som önskvärt. Dock har punkt 22 inte 


kunnat genomföras fullt ut då den har fått nedprioriterats på grund av 


situationen med pandemin och att de personella resurserna inte har räckt till 


för denna kontrollpunkt. Färgerna i internkontrollplanen är den initiala 


riskbedömningen som gjorts utifrån värsta scenario och om punkterna inte 


uppfylls. De har inte bäring på hur punkterna sedan har uppfyllts. Utfallet 


presenteras  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2021 


Utfall internkontrollplan daterad den 11 februari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Akt 
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§ 40 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 februari 2021 


berättar arbetsmarknadsenheten om hur de jobbar och sina olika delar av 


verksamheten.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Akt 
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§ 41 Dnr 00066/2021  


Kommuner som utförare av tjänster åt 
Arbetsförmedlingen 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ärendet återremitteras till arbetsmarknads- och socialnämnden den 27 


april. 


Sammanfattning av ärendet 


Statens offentliga utredningar har utrett huruvida det finns rättsliga 


förutsättningar för kommuner att bli utförare av kompletterande tjänster till 


arbetsförmedlingen. Utredningen kom bland annat fram till följande 


slutsatser: 


Det är tillåtet för kommuner att vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska 


åtgärder enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) och Lagen om offentlig 


upphandling (LOU). 


Arbetsförmedlingen kan köpa kommunernas tjänster genom 


konkurrensutsättning via LOV och LOU. Kommunmedverkan skapar ett 


flexibelt sätt att ta tillvara resurser och erfarenhet. 


 


Idag finns det cirka 800 arbetslösa personer i Ljusdals kommun. Ungefär 200 


av dessa är idag inskrivna hos någon befintlig kompletterande aktör, alltså 


finns det 600 personer som fortfarande behöver någon form av stöd. 


 


I skenet av dessa siffror ser sig arbetsmarknadsenheten som ett komplement 


till redan befintlig struktur och inte som en konkurrent till övriga aktörer i 


kommunen. Arbetsmarknadsenheten ser att det idag saknas den praktiska 


förberedelsen med en mix av teori och arbete i Ljusdal – men detta finns 


upparbetat via AME och deras befintliga samarbete med utvecklingscentrum 


(UC) och svenska för invandrare (SFI).  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2021 


Statens offentliga utredningar (SOU 2020:41) publicerad den 26 juni 2020 
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Yrkanden 


Lars G Eriksson (SD), Kennet Hedman (M), Walle Olsson (V) och Kurt 


Ljung (SD) yrkar avslag till förslag till beslut. 


 


Ove Schönning (S), Barbro Andin Mattsson (C) och Suzanne Blomqvist (L) 


yrkar på att ärendet ska återremitteras. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer yrkande om att ärendet ska avgöras idag mot återremiss. 


Ordförande finner att ärendet ska återremitteras.   


 


Omröstning begärs och ska verkställas. Arbetsmarknads- och socialnämnden 


röstar ja för att återremittera ärendet och nej för att ärendet ska avgöras idag. 


Omröstningsresultat 


Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar arbetsmarknads- och socialnämnden 


att återremittera ärendet. 


 


Ove Schönning (S), Maria Fernmalm (S), Margareta Bergkvist (MP), 


Suzanne Blomqvist (L) och Barbro Andin Mattsson (C) röstar ja.  


 


Kennet Hedman (M), Walle Olsson (V), Kurt Ljung (SD) och Lars G 


Eriksson (SD) röstar nej. 


Protokollsanteckning 


Kennet Hedman (M), Kurt Ljung (SD) och Lars G Eriksson (SD) reserverar 


sig mot att återremittera ärendet. 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Akt 
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§ 42 Dnr 00068/2021  


Alkoholavgifter pandemin 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Tillsynsavgiften för alkoholhantering för 2020 kan inte återbetalas till 


näringsidkare med serveringstillstånd.  


 


2. Protokollet skickas till kommunstyrelsen för kännedom.  


Sammanfattning av ärendet 


Alkohollagen är tydlig i att några näringspolitiska hänsyn inte får tas. 


Tillsynsavgiften för alkohol bygger på försäljningen året innan och det 


innebär att många krogar kommer att kunna få en lägre avgift 2021 om de 


har haft dåligt med besökare under 2020.  


 


En helhetsöversyn behöver göras så att kommunen hanterar samtliga taxor 


gällande tillsyner på samma sätt oavsett om det gäller miljötillsyn, 


alkoholtillsyn och livsmedelstillsyn. Miljötillsynsavgifter kan enligt lag inte 


betalas tillbaka.  


 


Frågan gäller alltså inte enbart arbetsmarknads- och socialnämnden utan är 


lika aktuell för samhällsservicenämnden.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-02-26 


Kommunstyrelsen för kännedom 


Akt 


 







