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§ 23 Dnr 00032/2022 

Domar för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 februari 2022 

finns följande domar för kännedom: 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 4923-21 gällande vård med 

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

Förvaltningsrätten fastställer vården om dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 5044-21 gällande vård med 

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

Förvaltningsrätten fastställer vården om dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 5224-21 gällande vård med 

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

Förvaltningsrätten fastställer vården om dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar beslut i mål 107-22 gällande vård med 

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

Förvaltningsrätten fastställer det omedelbara omhändertagandet i enlighet 

med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. Beslut om ansökan om 

fastställd vård med stöd av LVU togs under arbetsmarknads- och 

socialnämndens arbetsutskott IFO den 8 februari 2022. 

Uppsala Tingsrätt meddelar dom i mål 7294-21 gällande vårdnadsöverflytt 

från vårdnadshavare till särskilt förordnad vårdnadshavare. Uppsala tingsrätt 

dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 5759-21 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 

Domar daterade i januari och februari 2022 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Akt 
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§ 24 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. Då tre ordförandebeslut som gjordes innan årsskiftet 

inte diariefördes då rapporteras de nu i efterhand till nämnden. 

Den 25 november 2021 fattades ett ordförandebeslut gällande tillfällig 

umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st samt 1 § LVU. 

Umgängesbegränsningen fastställdes av arbetsmarknads- och socialnämnden 

den 14 december 2021. 

Den 7 december 2021 fattades ett ordförandebeslut om upphörande av 

omedelbart omhändertagande enligt 9 § LVU. Detta då vården bedöms 

kunna ges med stöd av SoL istället. 

Den 13 december 2021 fattades ett ordförandebeslut om en omplacering 

enligt 11 § LVU. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 

Beslut daterade i november och december 2021 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Akt 
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§ 25 Dnr 00035/2022  

Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska arbetsmarknads- och socialnämnden 

informeras om de beslut som tas av ordförande eller annan av nämnden 

förordnad person gällande omedelbara omhändertaganden.  

 

Även omplaceringsbeslut är att betrakta som omedelbara omhändertaganden 

enligt definition i socialtjänstlagen. Dessutom ska nämnden informeras om 

andra ordförandebeslut. 

 

Den 9 februari 2021 gjordes tre ordförandebeslut om upphörande av 

omedelbart omhändertagande enligt 9 § LVU. Detta då individerna är 

avvikna och troligen tillbaka i sitt hemland.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 

Beslut daterade i februari  

 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Akt 
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§ 26 Dnr 00027/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 februari 2022 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 

gång framåt inom förvaltningen. 

 

Förvaltningschefen informerar om följande: 

- Hanteringen av covid inom förvaltningen och planerad återgång 

- påverkanskampanj mot socialtjänsten i Sverige - nationell och 

internationell kampanj  

- uppdatering gällande tidsplan för den nyskapade insatsen som det 

beslutades om på nämnden 25/1           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 

Bildspel daterat den 22 februari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Akt 
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§ 27 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.          

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 februari 

2022 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 

januari 2022.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 

Bildspel daterat den 22 februari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Akt 
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§ 28 Dnr 00003/2021  

Bokslut 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner bokslut för 2021 för drift 

samt investeringar, och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott på 6 697 tkr 

för år 2021. Underskott finns inom verksamhetsområdena (individ- och 

familjeomsorgen) IFO (-9 982) medan överskott finns inom 

Arbetsmarknadsåtgärder (AME) (+ 1 941 tkr) samt Integration (+637 tkr). 

 

IFO har minskat sina kostnader jämfört med 2020 med cirka 1,6 miljoner 

kronor - men visar ändå på ett underskott jämfört med budget på 9 982 tkr. 

Underskottet beror huvudsakligen på en fortsatt hög nivå för det totala 

antalet placeringar som behövts göra under året.  

 

Svårigheter att bedriva preventivt och förebyggande arbete under pandemi 

har medfört att vi inte lyckats minska dessa kostnader så mycket som vi 

önskat. Covid-19 har lett till fortsatt starkt ökat tryck på alla enheter inom 

IFO - höjd arbetslöshet, ökad social oro, fler skyddsplaceringar, våld i nära 

relationer (VNR), samt LVM- (lagen om vård av missbrukare) och LVU-

placeringar (lagen om vård av unga). Placeringskostnader barn o unga har 

trots det höga inflödet minskat under 2021 - med 1 miljon kronor under året. 

Kostnader för konsulentstödda familjehem och egna familjehem har också 

visat på en positiv trend med betydligt lägre kostnader än 2021. Antalet 

placeringar som behövts göras på HVB-hem/SIS-hem ligger dock fortsatt på 

en hög nivå vilket håller uppe kostnaderna där. SiS-placeringar är ej längre 

subventionerade av staten 2021. 

 

Försörjningsstöd har trots pandemi och hög arbetslöshet lyckats minska sina 

kostnader med cirka 3 800 tkr jämfört med 2020. Ett fortsatt framgångsrikt 

samarbete med AME - där i princip alla nya åtgärdsanställda på AME 

hämtats från gruppen som uppbär försörjningsstöd – har gett resultat.  

 

Vuxenenheten har haft ett ökat inflöde av komplicerade ärenden., Covid -19 

samt svårigheter att bedriva preventivt arbete under pandemin, medför 
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fortsatt stort behov av placeringar. I budget fanns medel för 10 stycken 

placeringar, utfall  blev 22 stycken i snitt under året vilket leder till ett 

underskott på  -4 897 tkr.  

 

Arbetsmarknadsverksamheten (AME) redovisar ett överskott på 1 941 tkr. 

Verksamheten har medvetet hållit nere antalet individer i 

åtgärdsanställningar andra halvan av året. Detta beroende på osäkerhet inför 

-22 då arbetsmarknads-politiken i Sverige reformeras.  

 

Verksamheten har under året fortsatt utöka samarbetet med såväl 

Integrationsverksamheten som IFO. AME har under året kapat stora 

kostnader som eljest burits av försörjningsstöd.  

Integrationsverksamheten har alltid svårbedömda intäkter från 

Migrationsverket för flyktingmottagande. Ett högre antal personer mottagna 

under andra halvåret jämfört med planerat, har lett till ett överskott på 637 

tkr. 

 

Gällande investeringar så har förbrukning varit 282 tkr, vilket medför ett 

överskott om 118 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2022 

Bokslut drift daterat den 11 februari 2022 

Bokslut investeringar daterat den 11 februari 2022 

Verksamhetsberättelse och måluppfyllelse daterat den 11 februari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Akt 
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§ 29 Dnr 00028/2022  

Externa besök arbetsmarknad- och socialnämnden 
2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 februari 2022 

delar ekonomichef Eric Carlsson och informerar om de 

ekonomistyrningsregler som kommunfullmäktige antog i december 2021 

samt vad de innebär. Efter genomgången finns det möjlighet att ställa frågor.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 

Ekonomistyrningsregler fastställda den 13 december 2021 

Tjänsteskrivelse ekonomistyrningsregler från KS 

 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Akt 
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§ 30 Dnr 00042/2021  

Sjukskrivningstal 2021 

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 22 februari 2022 

får nämnden en presentation av siffrorna för hela året 2021. 

Sjukskrivningstalen för kvartal 4 2021 blir 6,9 vilket är en klar nedåtstigande 

trend jämfört med kvartal 1 där talet var 10,2, men slutgiltiga siffror för 

helåret har ännu inte kommit. 

 

Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 

22 februari 2022, men klart är ju att pandemin och restriktioner om att stanna 

hemma vid minsta symptom påverkar 2021 års siffror. 

            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 

Diagram sjukskrivningstal daterat den 14 februari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Akt 
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§ 31 Dnr 00004/2022  

Budget 2023, ELP 2024-2025 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig bakom presentationen.  

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämnden den 25 januari 2022 fick nämnden en 

genomgång om vad ordförande och förvaltningschef tänkte sig att presentera 

på budgetberedningen den 23 februari. Efter det har mallen för den 

presentationen färdigställts av ekonomichefen och på nämndsammanträdet 

den 22 februari får arbetsmarknads- och socialnämnden en genomgång av 

presentationen.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 

Bildspel daterat den 14 februari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Akt 
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§ 32 Dnr 00021/2021  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen 2021 

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 

fjärde kvartalet 2021 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, 2021. 

Av kvartalsrapporten framgår att det finns 2 gynnande beslut som ej 

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

familjeomsorg. 

  

Beslut om kontaktperson enligt SoL beviljad den 23 april 2021. 

Beslutsperiod giltig från den  1 maj till 31 december 2021. Kontaktperson 

finns och erbjuds till den enskilde. Den enskilde tackar nej till erbjuden 

kontaktperson den 26 april 2021. Den 26 oktober 2021 skickas brev till den 

enskilde med förfrågan om behov av kontaktperson kvarstår. Inget svar 

inkommer. Ingen ny kontaktperson hittad under beslutsperioden.  

 

Beslut om kontaktperson enligt SoL, beviljad den 9 juli 2021. Kontaktperson 

utsedd. Inget avtal klart eller uppstartsmöte genomfört. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 33 Dnr 00193/2021  

Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd 
bör ses över 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Remissvaret fastslås. 

 

2. Remissvaret skickas till kommunstyrelsen. 

 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag gällande avgifter för 

serveringstillstånd vid enstaka tillfällen. Förslagsställaren anser att avgiften 

är för hög. Kommunstyrelsen har bett arbetsmarknads- och socialnämnden 

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

februari 2022. 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden gav på sammanträdet den 25 januari 

förvaltningen i uppdrag att ta fram ett remissvar och beslut om det tas på 

sammanträdet den 22 februari. 

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar 

Ljusdals kommuns ansökningsavgift avseende tillfälligt serveringstillstånd 

för allmänheten har i medborgarförslaget jämförts med Stockholm stads 

tillsynsavgifter. 

 

Tillsynsavgifterna avseende serveringstillstånd är omsättningsbaserade såväl 

i Ljusdals kommun som i Stockholm stad och i de allra flesta av landets 

övriga kommuner. De avgifterna avser enbart de som har ett stadigvarande 

serveringstillstånd.  

 

En jämförelse med Ljusdals kommuns grannkommuner avseende 

ansökningsavgifter har genomförts. Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker 

använder samma princip som Ljusdal. Vilken innebär att man betalar en 

avgift för tillfälligt tillstånd för allmänheten dag 1-6. I Ljusdal är avgiften 

7 750 kronor. I Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker är avgiften 7 814 kronor. 
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Hudiksvall och Nordanstig har en avgift på 5 740 kronor för dag ett, och 

ytterligare 500kr/dag från och med dag två om ansökan avser fler dagar.  

 

I ansökningsavgiften ingår kostnad för handläggning och tillsyn. Normalt 

genomförs minst ett tillsynsbesök vid tillfälliga serveringstillstånd för 

allmänheten oavsett om tillståndet avser en eller flera dagar. 

 

Ljusdals kommuns avgifter avseende serveringstillstånd och tillsyn enligt 

alkohollagen reviderades och beslutades senast i Kommun-fullmäktige 2019-

04-29. Då det är fråga om en taxa måste Kommunfullmäktige fatta beslut om 

den. 

 

Vad skulle det kosta att istället ha ett löpande tillstånd? 

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

upp till två månader (12 250kr) eller ett stadigvarande tillstånd. Vid 

stadigvarande (12 250kr) tillstånd ställs bland annat högre krav på kök (typ 

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

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

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

gärna gör och har vid tillfälliga tillstånd.  

 

Slutsatsen blir att tillsynsavgiften för tillfälliga tillstånd bör bestå.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 januari 2022 

Protokollsutdrag KF § 143 daterat 21 november 2021 

Medborgarförslag 

 

Beslutsexpediering 

2022-02-22 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 34 Dnr 00061/2022  

Remiss betänkandet En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

 

2. Uppdra åt förvaltningen att utforma ett förslag till remissvar till 

nämndsammanträdet den 26 april som sedan fastställs på sammanträdet den 

24 maj.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun är en av de utvalda remissinstanserna när det gäller 

betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker 

(SOU 2021:95). Kommunstyrelsens beredning har beslutat att 

arbetsmarknads- och socialnämnden ska svara på denna remiss för Ljusdals 

kommuns räkning.  

 

Remissvaret ska vara socialdepartementet tillhanda senast den 10 juni, vilket 

innebär att remissvaret behöver fastställas av arbetsmarknads- och 

socialnämnden på sammanträdet den 24 maj. Presidiet har uttryckt önskemål 

om att ett förslag till remissvar ska vara klart till nämndsammanträden den 

26 april så att arbetsmarknads- och socialnämnden ska kunna ha en 

diskussion om slutsatserna.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 

Remissmissiv daterat den 31 januari 2022 

SOU 2021:95 

 

Yrkanden 

Lars G Eriksson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Akt 
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§ 35 Dnr 00062/2022  

Digital ärendehantering - Treserva och Accorda 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Regler för digital ärendehantering- Treserva antas.   

    

2. Regler för digital ärendehantering Accorda antas. 

 

3. Reglerna ska följas från och med 1 april 2022.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade i augusti 2021 ett generellt gallringsbeslut 

gällande gallring av scannade pappershandlingar hos myndigheter i Ljusdals 

kommun.  

 

Det beslutet ligger till grund för detta dokument som redogör för hur det 

generella gallringsbeslutet ska för de verksamhetsspecifika systemen 

Treserva och Accorda. Samtliga enheter som använder båda eller det ena av 

systemen ska använda tillämpningsreglerna från den 1 april 2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2022 

Regler för digital ärendehantering – Treserva 

Regler för digital ärendehantering – Accorda 

 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

ComAround 

Akt 
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§ 36 Dnr 00019/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade den 10 februari 2022, över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i januari 2022 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 december 2021 har två 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 14 februari 2022 

Delegeringsbeslut januari översikt och detalj (tabell) daterade den 10 

februari 2022 

Beslut om utlämnade av handling - delvis avslag daterade 7 och 22 december 

2021 

 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Akt 
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§ 37 Dnr 00031/2022  

Ärenden för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

SOU 2022:1 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott. Utredningen 

som ingår i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet har haft i 

uppdrag att göra en bred översyn av regelverket för utredningar där barn 

misstänks för brott. 

 

I utredningens betänkande föreslås bland annat att 

• en ny huvudregel om att åklagare ska väcka bevistalan när ett barn under 

15 år misstänks ha begått ett brott med minimistraff om 5 års fängelse 

• åtgärder som innebär att fler brott som begås av barn under 15 år ska 

utredas av polis 

• reglerna för när polisen får drogtesta barn under 15 år som misstänks 

använda narkotika förenklas i syfte att drogtesterna ska användas i större 

omfattning. 

 

För de barn som har fyllt 15 år föreslås en möjlighet för åklagare att genom 

strafföreläggande förordna om ungdomstjänst för brott som barnen begått 

innan de fyllt 18 år. Syftet är att öka möjligheten till snabb och effektiv 

lagföring. 

 

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Förslagen i utredningen kan 

komma att påverka placerade individer i högre grad än idag, men det måste 

till rättspraxis för att med säkerhet kunna säga det. 

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

Sveriges kommuner och regioner (SKR) medar att staten lägger över stödet 

till våldsutsatta kvinnor och barn som ofta är livsavgörande på kommunerna, 

men hjälper inte till med finansieringen. Lagstiftningen har skärpts de 

senaste åren och att regeringen nu vill reglera också skyddat boende, är 

ytterligare ett viktigt steg. För trots att det handlar om stöd till kvinnor och 

barn i mycket utsatta situationer, har skyddat boende hittills varit oreglerat i 

lag. 

Reformen innebär att skyddat boende införs som en placeringsform i lag och 

omfattas av tillståndsplikt. Det underlättar för kommunerna att ställa krav på 
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boendens kvalitet och minskar risken för oseriösa aktörer. Samtidigt stärks 

rättssäkerheten genom att barnen i våldsutsatta familjer får egna 

handläggare, ett eget ärende och egen uppföljning utifrån deras egna behov. 

Hittills har de i lagens mening setts som medföljande till den förälder, som 

har haft ansvaret för deras mående; ett ansvar som kan vara svårt att bära för 

den som också är våldsutsatt. 

 

Men samtidigt som regleringen verkligen behövs, så finns det skäl att 

ifrågasätta hur effektfull den kommer att bli. Regeringen finansierar 

nämligen inte reformen så som den bör. Enligt SKR:s beräkningar kostar 

reformen fyra miljarder kronor per år. I statsbudgeten avsätts endast 345 

miljoner för 2023. Fördelat på 290 kommuner skulle det innebära att en 

mediankommun som högst får 560 000 kronor. Det är inte ens tio procent av 

den faktiska kostnaden.  

 

Enligt finansieringsprincipen – en av grundbultarna i Sveriges styrmodell – 

ska kommuner och regioners kostnader för nya lagkrav finansieras av staten 

från grunden. Den nya regleringen innebär de facto nya krav på 

kommunerna. Finansieringsprincipen är beslutad av riksdagen och syftar till 

att kommuner och regioner inte ska behöva höja skatten eller prioritera bort 

annan verksamhet för att kunna genomföra statliga beslut.  

 

Detta kan i slutändan påverka arbetsmarknads- och socialnämnden så tillvida 

att det kan vara svårt att ha medel för att placera våldsutsatta kvinnor och 

barn. 

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

I en lagrådsremiss föreslår regeringen fem lagändringar för att stärka 

principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet 

för placerade barn. Lagrådsremissen går under namnet Lex Lilla hjärtat.  

 

Sammanfattning av förslagen: 

- När barn tvångsvårdas på grund av missförhållanden i hemmet får 

socialnämnden inte besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter 

som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande 

sätt. 

- Det införs en skyldighet för socialnämnden att överväga om det finns skäl 

att ansöka om flyttningsförbud. Att besluta om flyttningsförbud kan vara ett 

sätt att hindra en abrupt hemflytt, som barnet kan ta skada av. 

- Dagens skyldighet för socialnämnden att överväga vårdnadsöverflyttning 

tidigareläggs, från tre till två år. Vårdnadsöverflyttningar kan skapa bättre 

förutsättningar för kontinuitet och trygghet i vården. 

- Det införs en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen efter att 

en placering upphört. 
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- Det införs en möjlighet för socialnämnden att besluta att vårdnadshavare 

och föräldrar ska lämna drogtest inför umgänge och inför prövningen av om 

vård enligt LVU ska upphöra. 

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

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

Den 7 april 2021 ansökte arbetsmarknads- och socialförvaltningen hos 

dåvarande datainspektionen om tillstånd att kameraövervaka väntrummet 

som är gemensamt för socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten.  

 

Ur ansökan: Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och förhindra 

situationer som kan leda till brott mellan såväl arbetstagare som brukare, 

som mellan brukare sinsemellan. Det syftar också till att förebygga en 

negativ arbetsmiljö för personal, eftersom det begränsade utrymmet som 

ämnas övervakas kan innebära en risk för hotfulla situationer.  

 

Vidare skäl är att vi vill kunna se att det är lugnt i väntrummet och att inte 

för många människor vistas i väntrummet samtidigt, att ha ett bra flöde på 

brukare och att de får träffa handläggare inom rimlig tid. Även att kunna 

avstyra osämja mellan brukare, samt att undvika att hotfulla situationer 

uppstår för tjänstemännen när dom möter brukarna i utrymmena. 

Under 2021 bytte datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten 

(IMY).  

 

Den 7 januari 2022 kom svaret på ansökan och IMY beviljar inte ansökan 

för kameraövervakning, eftersom det anses för integritetskränkande. 

Kameran, som skulle ge en bättre arbetsmiljö för handläggarna på 

försörjningsstöd och AME, får alltså inte sättas upp.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Akt 

Protokoll ASN 22/2
(Signerat, SHA-256 4F5EA757879908085F6F0893C005668F320DD6A78F6396D2A832D4023EAF549A)

Sida 30 av 36



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

31(35) 

Datum 

2022-02-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr 00030/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.       

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämnden den 22 februari 2022 finns följande 

protokoll för kännedom: 

Protokollsutdrag KS 2022-01-13  § 2 Redovisning från omsorgsnämnden 

och arbetsmarknads- och socialnämnden som gör att verksamhetens 

kostnadsnivå överensstämmer med ramen för 2022 Beslut: 1. Informationen 

noteras till protokollet.  2. Utifrån arbetsmarknads- och socialnämndens 

klargörande att budget 2022 kan klaras med vidtagna åtgärder uppmanas 

nämnden att nogsamt följa nämndens ekonomiska utveckling och kvarstår 

negativa avvikelser ska nämnden skyndsamt vidta åtgärder i enlighet med 

antagna ekonomistyrningsregler. Redovisning från arbetsmarknads- och 

socialnämnden ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i mars månad.  

 

Protokollsutdrag KS 2022-01-13  § 8 Gallring av handlingar i 

verksamhetssystemet Treserva Beslut: 1. Avslutade ärenden/handlingar 

tillhörande tidigare omsorgsnämnd ( från 1 januari 2011 till och med 31 

december 2018) får gallras i verksamhetssystemet Treserva. Samma 

ansvarsfördelning som gäller från och med 1 januari 2019 mellan 

omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden tillämpas. 2. 

Gallring avser främst digitala men även fysiska ärenden/handlingar. 3. 

Gallring sker enligt arkivlagen, Riksarkivets allmänna råd om bevarande och 

gallring av handlingar för de berörda verksamheterna samt 

dokumenthanteringsplan.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Akt 
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§ 39 Dnr 00033/2022  

Utbildningar och kurser 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Brottsförebyggande rådet bjuder in till den nationella konferensen Råd för 

framtiden om lokalt brottsförebyggande arbete. I år arrangeras konferensen i 

samarbete med Gävle kommun, och äger rum på Gävle konserthus den 7–8 

april 2022. Det är även möjligt att delta digitalt. 

 

Konferensen kommer bland annat att ta upp följande ämnen: Hur kommer 

kommunerna att påverkas av den föreslagna kommunlagstiftningen?; Hur ser 

framtidens brottslighet ut?; Hur kan kommunerna förbereda sig?; Vilka 

aktörer kan involveras och samverka i det brottsförebyggande arbetet? 

 

I årets program ingår även presentationer om hur man kan arbeta 

förebyggande mot miljöbrott, mot välfärdsbrott samt mot brottslighet bland 

barn och unga. Dessutom får deltagande ta del av de stora förändringar som 

skett på narkotikamarknaden och internationell forskning om gles- och 

landsbygdsproblematik. Vi diskuterar också om skolan kan vara både 

brottsförebyggande och brottsgenererande. 

 

Programmet i sin helhet samt anmälan finns på bra.se/rff Konferensen är 

kostnadsfri, men är du anmäld och uteblir tas en avgift på 1 250 kronor ut. 

Anmälan är bindande, men kan överlåtas. 

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

Seminarium den 8 mars kl.11-12: Kvinnor i missbruk och deras upplevelser 

av våld i nära relation 

 

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra mest akuta samhällsproblem. Våld mot 

kvinnor förekommer i hela samhället, oberoende av klass, religion, etnicitet, 

funktionsvariation, ålder och social status. Behoven av stöd kan dock se 

olika ut beroende på olika strukturella sårbarheter. En strukturell sårbarhet är 

att ha ett beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.  

 

Kvinnor med ett pågående missbruk som också är utsatta för våld i nära 

relation är en grupp som behöver uppmärksammas mer. Länsstyrelsen 
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Västmanland har därför initierat en studie som har utförts av Mälardalens 

högskola. Länsstyrelsen Västmanland redogör för studien och dess resultat 

som bland annat visar att kvinnor som har problem med missbruk och 

beroende är mer våldsutsatta än andra kvinnor och vikten av att utreda och 

behandla missbruk och våldsutsatthet parallellt. 

 

Målgrupp: Politiker, chefer och yrkesverksamma samt ideell verksamhet är 

välkomna!  

Anmälan senast 7/3, länk skickas efter anmälan. Anmälan gör på 

Länsstyrelsens hemsida:  Kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i 

nära relation | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se) 

 

Seminariet är kostnadsfritt. 

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

Länsstyrelsen Gävleborg har gett Ramboll i uppdrag att sammanställa en 

regional lägesbild av barns och ungas uppväxtvillkor. Detta mot bakgrund av 

Länsstyrelsen Gävleborgs arbete med samlat regionalt stöd för arbete med 

jämlik hälsa, där Länsstyrelsens huvudfokus ligger på insatser riktande till 

barn och unga (0-18 år). Lägesbilden syftar till att ge ett underlag för 

diskussion kopplat till inriktning och prioritering av Länsstyrelsens och 

kommunernas arbete med det främjande och förbyggande arbete som berör 

barn, unga och deras föräldrar.   

Kostnadsfritt och digitalt. 

  

Målgrupp: Politiker, chefer och tjänstepersoner inom kommun, region och 

civilsamhälle 

När: 15 mars, kl 10-11.30 

Anmälan senast 11 mars via https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-

oss/kalender/kalenderhandelser---gavleborg/2022-02-17-barn-och-ungas-

uppvaxtvillkor-i-gavleborgs-kommuner.html 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Akt 
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§ 40 Dnr 00026/2022  

Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Sammanfattning av ärendet 

Frågor från Suzanne Blomqvist (L): 

I Hela Hälsingland läste jag för ett tag sedan att Bollnäs Kommun driver 

gruppverksamhet för kvinnor som är/har varit utsatta för våld i nära 

relationer. Gruppen ska träffas 20 gånger. Den startade i höstas, fick göra 

paus i samband med coronarestrektioner och ska nu starta upp igen. Min 

fråga är om vi har något liknande i vår kommun eller om det finns planer på 

att starta upp en sådan grupp`? Jobbet i gruppen drivs utifrån något som 

kallas Utväg Skaraborg, vad innebär det? Förvaltningen svarar. 

 

I media har vi senaste tiden kunnat ta del av den våg av demonstrationer och 

hot som via bland annat facebook riktats mot socialsekreterare i landet. 

Islamistiska föreningar ligger bakom och en av huvudpersonerna är den 

imam från Gävle som SÄPO förklarat som en säkerhetsrisk. Ett 

utvisningsbeslut finns men det kan inte genomföras då mannens säkerhet inte 

kan garanteras i hans hemland Irak. Huvudbudskapet i hoten är att svenska 

myndigheter via socialsekreterarna "stjäl" muslimska barn genom LVU-

beslut. Hur hanterar vår förvaltning de här hoten? Hur mår våra 

socialsekreterare? Förvaltningen svarar 

 

Det fanns en utestående fråga från Marie Mill (LB) om antalet utlån från 

Fritidsbanken. Mattias Lind svarar. Totalt antal utlån från start till idag: 5726 

Butik: 1758 Snabblån: 3968 

 1jan – 21feb 2022 

 Totalt: 1767 

Butik: 1215 Snabblån: 552 

Beslutsunderlag 

Frågor från ledamöter 
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Beslutsexpediering 

2022-02-28 

Akt 
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§ 18 Dnr 00340/2019  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Att begränsa Alexander Bromands (180308-0371) umgänge med sina 


föräldrar och vårdnadshavare Mustafa Bromand (950306-6897) och Fateme 


Bromand (900110-2046) med stöd av 14 § 2 st lagen med särskilda 


bestämmelser om vård av unga (LVU) enligt följande: 


- umgänge sker enligt upprättad planering, se bilaga 


- umgänge kan ställas in med kort varsel eller avbrytas efter 


bedömning av barnets säkerhet under umgänget. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Alexander Bromand (180308-0371), barnet 


Fateme Bromand (900110-2046), vårdnadshavare 


Mustafa Bromand (950306-6897), vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2022 


Kostnad placering daterad den 31 januari 2022 


Utredning daterad den 9 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-22 


Vårdnadshavare via socialsekreterare 


Akt 
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§ 19 Dnr 00179/2021  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Yrkar hos Kammarrätten i Sundsvall i mål 336-22 gällande Jeaninne 


Mukeshimana och Mamadu Jalloh  överklagan av dom i Förvaltningsrätten i 


Falun, gällande vård enligt 1 och 2 §§ LVU (lagen med särskilda 


bestämmelser av vård av unga) av Mariame Jalloh lämnas utan bifall 


 


2. Godkänner yttrandet till Kammarrätten i Sundsvall i mål 336-22 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Mariame Jalloh (190415-2145) 


Jeaninne Mukeshimana (961217-9565), vårdnadshavare 


Mamadu Jalloh, vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 


Yttrande daterat den 15 februari 2022 


Föreläggande daterat den 8 och 9 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-22 


Kammarrätten i Sundsvall 


Akt 
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§ 20 Dnr 00166/2021  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Yrkar hos Kammarrätten i Sundsvall i mål 362-22 gällande Jeaninne 


Mukeshimanas överklagan av dom i Förvaltningsrätten i Falun, gällande 


vård enligt 1 och 2 §§ LVU (lagen med särskilda bestämmelser av vård av 


unga) av Queen Mukeshimana lämnas utan bifall 


 


2. Godkänner yttrandet till Kammarrätten i Sundsvall i mål 362-22 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Queen Mukeshimana (160804-7567) 


Jeaninne Mukeshimana” (961217-9565), vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2022 


Yttrande daterat den 15 februari 2022 


Föreläggande daterat den 9 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-22 


Kammarrätten i Sundsvall 


Akt 
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§ 21 Dnr 00081/2019  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Södertörns Tingsrätt om behov av överflyttning av 


vårdnaden enligt 6 kap 8§ föräldrabalken för Colin Casado (131114-2358). 


 


2. Föreslår som vårdnadshavare Caroline Casado (900907-4007) och Johan 


Casado (860702-0313).  


 


3. Utser socialsekreterare Sigrid Olsvens och specialistsocionom Annette 


Gabrielsson att föra socialnämndens talan i tingsrätten i detta mål. 


 


4. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Colin Casado (131114-2358), barnet 


Peter Hertzman (640202-2039), särskilt förordnad vårdnadshavare 


Caroline Casado (900907-4007), föreslagen ny särskilt förordnad 


vårdnadshavare 


Johan Casado (860702-0313), föreslagen ny särskilt förordnad 


vårdnadshavare          


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2022 


Kostnad placering daterad den 14 februari 2022 


Utredning daterad den 1 februari 2022 


Åtagande daterat den 11 november 2021 


Samtycke daterat den 11 november 2021 


Personbevis daterade den 2 februari 2021 


Övervägande daterat den 14 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-22 


Södertörns tingsrätt 


Särskild förordnad vårdnadshavare 


Akt 
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§ 22 Dnr 00100/2021  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Vården av Leonora Elin Karlsson Abrahamsson (050620-6861) är 


övervägd enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen (SoL) och rapporten läggs till 


handlingarna. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Leonora Elin Karlsson Abrahamsson (050620-6861) 


Marie Abrahamsson (650829-6628) 


Nils-Åke Karlsson (721220-0518)           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2022 


Kostnad placering daterad den 24 januari 2022 


Övervägande daterat den 4 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 
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§ 23 Dnr 00032/2022  


Domar för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 februari 2022 


finns följande domar för kännedom:  


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 4923-21 gällande vård med 


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


Förvaltningsrätten fastställer vården om dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 5044-21 gällande vård med 


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


Förvaltningsrätten fastställer vården om dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 5224-21 gällande vård med 


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


Förvaltningsrätten fastställer vården om dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar beslut i mål 107-22 gällande vård med 


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


Förvaltningsrätten fastställer det omedelbara omhändertagandet i enlighet 


med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. Beslut om ansökan om 


fastställd vård med stöd av LVU togs under arbetsmarknads- och 


socialnämndens arbetsutskott IFO den 8 februari 2022. 


 


Uppsala Tingsrätt meddelar dom i mål 7294-21 gällande vårdnadsöverflytt 


från vårdnadshavare till särskilt förordnad vårdnadshavare. Uppsala tingsrätt 


dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 5759-21 gällande ekonomiskt 


bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 


Domar daterade i januari och februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 
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§ 24 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. Då tre ordförandebeslut som gjordes innan årsskiftet 


inte diariefördes då rapporteras de nu i efterhand till nämnden. 


 


Den 25 november 2021 fattades ett ordförandebeslut gällande tillfällig 


umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st samt 1 § LVU. 


Umgängesbegränsningen fastställdes av arbetsmarknads- och socialnämnden 


den 14 december 2021. 


 


Den 7 december 2021 fattades ett ordförandebeslut om upphörande av 


omedelbart omhändertagande enligt 9 § LVU. Detta då vården bedöms 


kunna ges med stöd av SoL istället. 


 


Den 13 december 2021 fattades ett ordförandebeslut om en omplacering 


enligt 11 § LVU.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 


Beslut daterade i november och december 2021 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 
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§ 25 Dnr 00035/2022  


Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska arbetsmarknads- och socialnämnden 


informeras om de beslut som tas av ordförande eller annan av nämnden 


förordnad person gällande omedelbara omhändertaganden.  


 


Även omplaceringsbeslut är att betrakta som omedelbara omhändertaganden 


enligt definition i socialtjänstlagen. Dessutom ska nämnden informeras om 


andra ordförandebeslut. 


 


Den 9 februari 2021 gjordes tre ordförandebeslut om upphörande av 


omedelbart omhändertagande enligt 9 § LVU. Detta då individerna är 


avvikna och troligen tillbaka i sitt hemland.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 


Beslut daterade i februari  


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 
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§ 26 Dnr 00027/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 februari 2022 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 


gång framåt inom förvaltningen. 


 


Förvaltningschefen informerar om följande: 


- Hanteringen av covid inom förvaltningen och planerad återgång 


- påverkanskampanj mot socialtjänsten i Sverige - nationell och 


internationell kampanj  


- uppdatering gällande tidsplan för den nyskapade insatsen som det 


beslutades om på nämnden 25/1           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 


Bildspel daterat den 22 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 
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§ 27 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.          


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 februari 


2022 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 


januari 2022.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 


Bildspel daterat den 22 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 
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§ 28 Dnr 00003/2021  


Bokslut 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner bokslut för 2021 för drift 


samt investeringar, och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen och 


kommunfullmäktige. 


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott på 6 697 tkr 


för år 2021. Underskott finns inom verksamhetsområdena (individ- och 


familjeomsorgen) IFO (-9 982) medan överskott finns inom 


Arbetsmarknadsåtgärder (AME) (+ 1 941 tkr) samt Integration (+637 tkr). 


 


IFO har minskat sina kostnader jämfört med 2020 med cirka 1,6 miljoner 


kronor - men visar ändå på ett underskott jämfört med budget på 9 982 tkr. 


Underskottet beror huvudsakligen på en fortsatt hög nivå för det totala 


antalet placeringar som behövts göra under året.  


 


Svårigheter att bedriva preventivt och förebyggande arbete under pandemi 


har medfört att vi inte lyckats minska dessa kostnader så mycket som vi 


önskat. Covid-19 har lett till fortsatt starkt ökat tryck på alla enheter inom 


IFO - höjd arbetslöshet, ökad social oro, fler skyddsplaceringar, våld i nära 


relationer (VNR), samt LVM- (lagen om vård av missbrukare) och LVU-


placeringar (lagen om vård av unga). Placeringskostnader barn o unga har 


trots det höga inflödet minskat under 2021 - med 1 miljon kronor under året. 


Kostnader för konsulentstödda familjehem och egna familjehem har också 


visat på en positiv trend med betydligt lägre kostnader än 2021. Antalet 


placeringar som behövts göras på HVB-hem/SIS-hem ligger dock fortsatt på 


en hög nivå vilket håller uppe kostnaderna där. SiS-placeringar är ej längre 


subventionerade av staten 2021. 


 


Försörjningsstöd har trots pandemi och hög arbetslöshet lyckats minska sina 


kostnader med cirka 3 800 tkr jämfört med 2020. Ett fortsatt framgångsrikt 


samarbete med AME - där i princip alla nya åtgärdsanställda på AME 


hämtats från gruppen som uppbär försörjningsstöd – har gett resultat.  


 


Vuxenenheten har haft ett ökat inflöde av komplicerade ärenden., Covid -19 


samt svårigheter att bedriva preventivt arbete under pandemin, medför 
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fortsatt stort behov av placeringar. I budget fanns medel för 10 stycken 


placeringar, utfall  blev 22 stycken i snitt under året vilket leder till ett 


underskott på  -4 897 tkr.  


 


Arbetsmarknadsverksamheten (AME) redovisar ett överskott på 1 941 tkr. 


Verksamheten har medvetet hållit nere antalet individer i 


åtgärdsanställningar andra halvan av året. Detta beroende på osäkerhet inför 


-22 då arbetsmarknads-politiken i Sverige reformeras.  


 


Verksamheten har under året fortsatt utöka samarbetet med såväl 


Integrationsverksamheten som IFO. AME har under året kapat stora 


kostnader som eljest burits av försörjningsstöd.  


Integrationsverksamheten har alltid svårbedömda intäkter från 


Migrationsverket för flyktingmottagande. Ett högre antal personer mottagna 


under andra halvåret jämfört med planerat, har lett till ett överskott på 637 


tkr. 


 


Gällande investeringar så har förbrukning varit 282 tkr, vilket medför ett 


överskott om 118 tkr. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2022 


Bokslut drift daterat den 11 februari 2022 


Bokslut investeringar daterat den 11 februari 2022 


Verksamhetsberättelse och måluppfyllelse daterat den 11 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige 


Akt 
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§ 29 Dnr 00028/2022  


Externa besök arbetsmarknad- och socialnämnden 
2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 februari 2022 


delar ekonomichef Eric Carlsson och informerar om de 


ekonomistyrningsregler som kommunfullmäktige antog i december 2021 


samt vad de innebär. Efter genomgången finns det möjlighet att ställa frågor.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 


Ekonomistyrningsregler fastställda den 13 december 2021 


Tjänsteskrivelse ekonomistyrningsregler från KS 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 
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§ 30 Dnr 00042/2021  


Sjukskrivningstal 2021 


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 22 februari 2022 


får nämnden en presentation av siffrorna för hela året 2021. 


Sjukskrivningstalen för kvartal 4 2021 blir 6,9 vilket är en klar nedåtstigande 


trend jämfört med kvartal 1 där talet var 10,2, men slutgiltiga siffror för 


helåret har ännu inte kommit. 


 


Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 


22 februari 2022, men klart är ju att pandemin och restriktioner om att stanna 


hemma vid minsta symptom påverkar 2021 års siffror. 


            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 


Diagram sjukskrivningstal daterat den 14 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 
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§ 31 Dnr 00004/2022  


Budget 2023, ELP 2024-2025 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig bakom presentationen.  


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämnden den 25 januari 2022 fick nämnden en 


genomgång om vad ordförande och förvaltningschef tänkte sig att presentera 


på budgetberedningen den 23 februari. Efter det har mallen för den 


presentationen färdigställts av ekonomichefen och på nämndsammanträdet 


den 22 februari får arbetsmarknads- och socialnämnden en genomgång av 


presentationen.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 


Bildspel daterat den 14 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 
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§ 32 Dnr 00021/2021  


Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen 2021 


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 


fjärde kvartalet 2021 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, 2021. 


Av kvartalsrapporten framgår att det finns 2 gynnande beslut som ej 


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


familjeomsorg. 


  


Beslut om kontaktperson enligt SoL beviljad den 23 april 2021. 


Beslutsperiod giltig från den  1 maj till 31 december 2021. Kontaktperson 


finns och erbjuds till den enskilde. Den enskilde tackar nej till erbjuden 


kontaktperson den 26 april 2021. Den 26 oktober 2021 skickas brev till den 


enskilde med förfrågan om behov av kontaktperson kvarstår. Inget svar 


inkommer. Ingen ny kontaktperson hittad under beslutsperioden.  


 


Beslut om kontaktperson enligt SoL, beviljad den 9 juli 2021. Kontaktperson 


utsedd. Inget avtal klart eller uppstartsmöte genomfört. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Kommunstyrelsen 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


23(35) 


Datum 


2022-02-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 33 Dnr 00193/2021  


Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd 
bör ses över 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Remissvaret fastslås. 


 


2. Remissvaret skickas till kommunstyrelsen. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart.  


Sammanfattning av ärendet 


Det har inkommit ett medborgarförslag gällande avgifter för 


serveringstillstånd vid enstaka tillfällen. Förslagsställaren anser att avgiften 


är för hög. Kommunstyrelsen har bett arbetsmarknads- och socialnämnden 


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


februari 2022. 


 


Arbetsmarknads- och socialnämnden gav på sammanträdet den 25 januari 


förvaltningen i uppdrag att ta fram ett remissvar och beslut om det tas på 


sammanträdet den 22 februari. 


 


Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar 


Ljusdals kommuns ansökningsavgift avseende tillfälligt serveringstillstånd 


för allmänheten har i medborgarförslaget jämförts med Stockholm stads 


tillsynsavgifter. 


 


Tillsynsavgifterna avseende serveringstillstånd är omsättningsbaserade såväl 


i Ljusdals kommun som i Stockholm stad och i de allra flesta av landets 


övriga kommuner. De avgifterna avser enbart de som har ett stadigvarande 


serveringstillstånd.  


 


En jämförelse med Ljusdals kommuns grannkommuner avseende 


ansökningsavgifter har genomförts. Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker 


använder samma princip som Ljusdal. Vilken innebär att man betalar en 


avgift för tillfälligt tillstånd för allmänheten dag 1-6. I Ljusdal är avgiften 


7 750 kronor. I Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker är avgiften 7 814 kronor. 
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Hudiksvall och Nordanstig har en avgift på 5 740 kronor för dag ett, och 


ytterligare 500kr/dag från och med dag två om ansökan avser fler dagar.  


 


I ansökningsavgiften ingår kostnad för handläggning och tillsyn. Normalt 


genomförs minst ett tillsynsbesök vid tillfälliga serveringstillstånd för 


allmänheten oavsett om tillståndet avser en eller flera dagar. 


 


Ljusdals kommuns avgifter avseende serveringstillstånd och tillsyn enligt 


alkohollagen reviderades och beslutades senast i Kommun-fullmäktige 2019-


04-29. Då det är fråga om en taxa måste Kommunfullmäktige fatta beslut om 


den. 


 


Vad skulle det kosta att istället ha ett löpande tillstånd? 


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


upp till två månader (12 250kr) eller ett stadigvarande tillstånd. Vid 


stadigvarande (12 250kr) tillstånd ställs bland annat högre krav på kök (typ 


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


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


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


gärna gör och har vid tillfälliga tillstånd.  


 


Slutsatsen blir att tillsynsavgiften för tillfälliga tillstånd bör bestå.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 27 januari 2022 


Protokollsutdrag KF § 143 daterat 21 november 2021 


Medborgarförslag 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-22 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 34 Dnr 00061/2022  


Remiss betänkandet En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


 


2. Uppdra åt förvaltningen att utforma ett förslag till remissvar till 


nämndsammanträdet den 26 april som sedan fastställs på sammanträdet den 


24 maj.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun är en av de utvalda remissinstanserna när det gäller 


betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker 


(SOU 2021:95). Kommunstyrelsens beredning har beslutat att 


arbetsmarknads- och socialnämnden ska svara på denna remiss för Ljusdals 


kommuns räkning.  


 


Remissvaret ska vara socialdepartementet tillhanda senast den 10 juni, vilket 


innebär att remissvaret behöver fastställas av arbetsmarknads- och 


socialnämnden på sammanträdet den 24 maj. Presidiet har uttryckt önskemål 


om att ett förslag till remissvar ska vara klart till nämndsammanträden den 


26 april så att arbetsmarknads- och socialnämnden ska kunna ha en 


diskussion om slutsatserna.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2022 


Remissmissiv daterat den 31 januari 2022 


SOU 2021:95 


 


Yrkanden 


Lars G Eriksson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 
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§ 35 Dnr 00062/2022  


Digital ärendehantering - Treserva och Accorda 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Regler för digital ärendehantering- Treserva antas.   


    


2. Regler för digital ärendehantering Accorda antas. 


 


3. Reglerna ska följas från och med 1 april 2022.     


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen fattade i augusti 2021 ett generellt gallringsbeslut 


gällande gallring av scannade pappershandlingar hos myndigheter i Ljusdals 


kommun.  


 


Det beslutet ligger till grund för detta dokument som redogör för hur det 


generella gallringsbeslutet ska för de verksamhetsspecifika systemen 


Treserva och Accorda. Samtliga enheter som använder båda eller det ena av 


systemen ska använda tillämpningsreglerna från den 1 april 2022.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2022 


Regler för digital ärendehantering – Treserva 


Regler för digital ärendehantering – Accorda 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


ComAround 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


27(35) 


Datum 


2022-02-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 36 Dnr 00019/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, daterade den 10 februari 2022, över delegeringsbeslut inom 


individ- och familjeomsorgen i januari 2022 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 december 2021 har två 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 14 februari 2022 


Delegeringsbeslut januari översikt och detalj (tabell) daterade den 10 


februari 2022 


Beslut om utlämnade av handling - delvis avslag daterade 7 och 22 december 


2021 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 
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§ 37 Dnr 00031/2022  


Ärenden för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


SOU 2022:1 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott. Utredningen 


som ingår i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet har haft i 


uppdrag att göra en bred översyn av regelverket för utredningar där barn 


misstänks för brott. 


 


I utredningens betänkande föreslås bland annat att 


• en ny huvudregel om att åklagare ska väcka bevistalan när ett barn under 


15 år misstänks ha begått ett brott med minimistraff om 5 års fängelse 


• åtgärder som innebär att fler brott som begås av barn under 15 år ska 


utredas av polis 


• reglerna för när polisen får drogtesta barn under 15 år som misstänks 


använda narkotika förenklas i syfte att drogtesterna ska användas i större 


omfattning. 


 


För de barn som har fyllt 15 år föreslås en möjlighet för åklagare att genom 


strafföreläggande förordna om ungdomstjänst för brott som barnen begått 


innan de fyllt 18 år. Syftet är att öka möjligheten till snabb och effektiv 


lagföring. 


 


Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Förslagen i utredningen kan 


komma att påverka placerade individer i högre grad än idag, men det måste 


till rättspraxis för att med säkerhet kunna säga det. 


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


Sveriges kommuner och regioner (SKR) medar att staten lägger över stödet 


till våldsutsatta kvinnor och barn som ofta är livsavgörande på kommunerna, 


men hjälper inte till med finansieringen. Lagstiftningen har skärpts de 


senaste åren och att regeringen nu vill reglera också skyddat boende, är 


ytterligare ett viktigt steg. För trots att det handlar om stöd till kvinnor och 


barn i mycket utsatta situationer, har skyddat boende hittills varit oreglerat i 


lag. 


Reformen innebär att skyddat boende införs som en placeringsform i lag och 


omfattas av tillståndsplikt. Det underlättar för kommunerna att ställa krav på 
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boendens kvalitet och minskar risken för oseriösa aktörer. Samtidigt stärks 


rättssäkerheten genom att barnen i våldsutsatta familjer får egna 


handläggare, ett eget ärende och egen uppföljning utifrån deras egna behov. 


Hittills har de i lagens mening setts som medföljande till den förälder, som 


har haft ansvaret för deras mående; ett ansvar som kan vara svårt att bära för 


den som också är våldsutsatt. 


 


Men samtidigt som regleringen verkligen behövs, så finns det skäl att 


ifrågasätta hur effektfull den kommer att bli. Regeringen finansierar 


nämligen inte reformen så som den bör. Enligt SKR:s beräkningar kostar 


reformen fyra miljarder kronor per år. I statsbudgeten avsätts endast 345 


miljoner för 2023. Fördelat på 290 kommuner skulle det innebära att en 


mediankommun som högst får 560 000 kronor. Det är inte ens tio procent av 


den faktiska kostnaden.  


 


Enligt finansieringsprincipen – en av grundbultarna i Sveriges styrmodell – 


ska kommuner och regioners kostnader för nya lagkrav finansieras av staten 


från grunden. Den nya regleringen innebär de facto nya krav på 


kommunerna. Finansieringsprincipen är beslutad av riksdagen och syftar till 


att kommuner och regioner inte ska behöva höja skatten eller prioritera bort 


annan verksamhet för att kunna genomföra statliga beslut.  


 


Detta kan i slutändan påverka arbetsmarknads- och socialnämnden så tillvida 


att det kan vara svårt att ha medel för att placera våldsutsatta kvinnor och 


barn. 


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


I en lagrådsremiss föreslår regeringen fem lagändringar för att stärka 


principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet 


för placerade barn. Lagrådsremissen går under namnet Lex Lilla hjärtat.  


 


Sammanfattning av förslagen: 


- När barn tvångsvårdas på grund av missförhållanden i hemmet får 


socialnämnden inte besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter 


som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande 


sätt. 


- Det införs en skyldighet för socialnämnden att överväga om det finns skäl 


att ansöka om flyttningsförbud. Att besluta om flyttningsförbud kan vara ett 


sätt att hindra en abrupt hemflytt, som barnet kan ta skada av. 


- Dagens skyldighet för socialnämnden att överväga vårdnadsöverflyttning 


tidigareläggs, från tre till två år. Vårdnadsöverflyttningar kan skapa bättre 


förutsättningar för kontinuitet och trygghet i vården. 


- Det införs en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen efter att 


en placering upphört. 
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- Det införs en möjlighet för socialnämnden att besluta att vårdnadshavare 


och föräldrar ska lämna drogtest inför umgänge och inför prövningen av om 


vård enligt LVU ska upphöra. 


 


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 


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


Den 7 april 2021 ansökte arbetsmarknads- och socialförvaltningen hos 


dåvarande datainspektionen om tillstånd att kameraövervaka väntrummet 


som är gemensamt för socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten.  


 


Ur ansökan: Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och förhindra 


situationer som kan leda till brott mellan såväl arbetstagare som brukare, 


som mellan brukare sinsemellan. Det syftar också till att förebygga en 


negativ arbetsmiljö för personal, eftersom det begränsade utrymmet som 


ämnas övervakas kan innebära en risk för hotfulla situationer.  


 


Vidare skäl är att vi vill kunna se att det är lugnt i väntrummet och att inte 


för många människor vistas i väntrummet samtidigt, att ha ett bra flöde på 


brukare och att de får träffa handläggare inom rimlig tid. Även att kunna 


avstyra osämja mellan brukare, samt att undvika att hotfulla situationer 


uppstår för tjänstemännen när dom möter brukarna i utrymmena. 


Under 2021 bytte datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten 


(IMY).  


 


Den 7 januari 2022 kom svaret på ansökan och IMY beviljar inte ansökan 


för kameraövervakning, eftersom det anses för integritetskränkande. 


Kameran, som skulle ge en bättre arbetsmiljö för handläggarna på 


försörjningsstöd och AME, får alltså inte sättas upp.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 
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§ 38 Dnr 00030/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.       


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämnden den 22 februari 2022 finns följande 


protokoll för kännedom: 


Protokollsutdrag KS 2022-01-13  § 2 Redovisning från omsorgsnämnden 


och arbetsmarknads- och socialnämnden som gör att verksamhetens 


kostnadsnivå överensstämmer med ramen för 2022 Beslut: 1. Informationen 


noteras till protokollet.  2. Utifrån arbetsmarknads- och socialnämndens 


klargörande att budget 2022 kan klaras med vidtagna åtgärder uppmanas 


nämnden att nogsamt följa nämndens ekonomiska utveckling och kvarstår 


negativa avvikelser ska nämnden skyndsamt vidta åtgärder i enlighet med 


antagna ekonomistyrningsregler. Redovisning från arbetsmarknads- och 


socialnämnden ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i mars månad.  


 


Protokollsutdrag KS 2022-01-13  § 8 Gallring av handlingar i 


verksamhetssystemet Treserva Beslut: 1. Avslutade ärenden/handlingar 


tillhörande tidigare omsorgsnämnd ( från 1 januari 2011 till och med 31 


december 2018) får gallras i verksamhetssystemet Treserva. Samma 


ansvarsfördelning som gäller från och med 1 januari 2019 mellan 


omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden tillämpas. 2. 


Gallring avser främst digitala men även fysiska ärenden/handlingar. 3. 


Gallring sker enligt arkivlagen, Riksarkivets allmänna råd om bevarande och 


gallring av handlingar för de berörda verksamheterna samt 


dokumenthanteringsplan.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 
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§ 39 Dnr 00033/2022  


Utbildningar och kurser 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Brottsförebyggande rådet bjuder in till den nationella konferensen Råd för 


framtiden om lokalt brottsförebyggande arbete. I år arrangeras konferensen i 


samarbete med Gävle kommun, och äger rum på Gävle konserthus den 7–8 


april 2022. Det är även möjligt att delta digitalt. 


 


Konferensen kommer bland annat att ta upp följande ämnen: Hur kommer 


kommunerna att påverkas av den föreslagna kommunlagstiftningen?; Hur ser 


framtidens brottslighet ut?; Hur kan kommunerna förbereda sig?; Vilka 


aktörer kan involveras och samverka i det brottsförebyggande arbetet? 


 


I årets program ingår även presentationer om hur man kan arbeta 


förebyggande mot miljöbrott, mot välfärdsbrott samt mot brottslighet bland 


barn och unga. Dessutom får deltagande ta del av de stora förändringar som 


skett på narkotikamarknaden och internationell forskning om gles- och 


landsbygdsproblematik. Vi diskuterar också om skolan kan vara både 


brottsförebyggande och brottsgenererande. 


 


Programmet i sin helhet samt anmälan finns på bra.se/rff Konferensen är 


kostnadsfri, men är du anmäld och uteblir tas en avgift på 1 250 kronor ut. 


Anmälan är bindande, men kan överlåtas. 


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


Seminarium den 8 mars kl.11-12: Kvinnor i missbruk och deras upplevelser 


av våld i nära relation 


 


Mäns våld mot kvinnor är ett av våra mest akuta samhällsproblem. Våld mot 


kvinnor förekommer i hela samhället, oberoende av klass, religion, etnicitet, 


funktionsvariation, ålder och social status. Behoven av stöd kan dock se 


olika ut beroende på olika strukturella sårbarheter. En strukturell sårbarhet är 


att ha ett beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.  


 


Kvinnor med ett pågående missbruk som också är utsatta för våld i nära 


relation är en grupp som behöver uppmärksammas mer. Länsstyrelsen 
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Västmanland har därför initierat en studie som har utförts av Mälardalens 


högskola. Länsstyrelsen Västmanland redogör för studien och dess resultat 


som bland annat visar att kvinnor som har problem med missbruk och 


beroende är mer våldsutsatta än andra kvinnor och vikten av att utreda och 


behandla missbruk och våldsutsatthet parallellt. 


 


Målgrupp: Politiker, chefer och yrkesverksamma samt ideell verksamhet är 


välkomna!  


Anmälan senast 7/3, länk skickas efter anmälan. Anmälan gör på 


Länsstyrelsens hemsida:  Kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i 


nära relation | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se) 


 


Seminariet är kostnadsfritt. 


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


Länsstyrelsen Gävleborg har gett Ramboll i uppdrag att sammanställa en 


regional lägesbild av barns och ungas uppväxtvillkor. Detta mot bakgrund av 


Länsstyrelsen Gävleborgs arbete med samlat regionalt stöd för arbete med 


jämlik hälsa, där Länsstyrelsens huvudfokus ligger på insatser riktande till 


barn och unga (0-18 år). Lägesbilden syftar till att ge ett underlag för 


diskussion kopplat till inriktning och prioritering av Länsstyrelsens och 


kommunernas arbete med det främjande och förbyggande arbete som berör 


barn, unga och deras föräldrar.   


Kostnadsfritt och digitalt. 


  


Målgrupp: Politiker, chefer och tjänstepersoner inom kommun, region och 


civilsamhälle 


När: 15 mars, kl 10-11.30 


Anmälan senast 11 mars via https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-


oss/kalender/kalenderhandelser---gavleborg/2022-02-17-barn-och-ungas-


uppvaxtvillkor-i-gavleborgs-kommuner.html 


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


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 
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§ 40 Dnr 00026/2022  


Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


Klicka eller tryck här för att ange text. 


Sammanfattning av ärendet 


Frågor från Suzanne Blomqvist (L): 


I Hela Hälsingland läste jag för ett tag sedan att Bollnäs Kommun driver 


gruppverksamhet för kvinnor som är/har varit utsatta för våld i nära 


relationer. Gruppen ska träffas 20 gånger. Den startade i höstas, fick göra 


paus i samband med coronarestrektioner och ska nu starta upp igen. Min 


fråga är om vi har något liknande i vår kommun eller om det finns planer på 


att starta upp en sådan grupp`? Jobbet i gruppen drivs utifrån något som 


kallas Utväg Skaraborg, vad innebär det? Förvaltningen svarar. 


 


I media har vi senaste tiden kunnat ta del av den våg av demonstrationer och 


hot som via bland annat facebook riktats mot socialsekreterare i landet. 


Islamistiska föreningar ligger bakom och en av huvudpersonerna är den 


imam från Gävle som SÄPO förklarat som en säkerhetsrisk. Ett 


utvisningsbeslut finns men det kan inte genomföras då mannens säkerhet inte 


kan garanteras i hans hemland Irak. Huvudbudskapet i hoten är att svenska 


myndigheter via socialsekreterarna "stjäl" muslimska barn genom LVU-


beslut. Hur hanterar vår förvaltning de här hoten? Hur mår våra 


socialsekreterare? Förvaltningen svarar 


 


Det fanns en utestående fråga från Marie Mill (LB) om antalet utlån från 


Fritidsbanken. Mattias Lind svarar. Totalt antal utlån från start till idag: 5726 


Butik: 1758 Snabblån: 3968 


 1jan – 21feb 2022 


 Totalt: 1767 


Butik: 1215 Snabblån: 552 


Beslutsunderlag 


Frågor från ledamöter 
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Beslutsexpediering 


2022-02-28 


Akt 


 





