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§ 46 Dnr 00002/2023  

Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämnden den 24 januari 2023 skickade 

Suzanne Blomqvist in en övrig fråga som skickades till ärendeberedningen 

för hantering. Frågan besvaras på arbetsmarknads- och socialnämnden den 

21 mars 2023 då Suzanne inte närvarar under nämndssammanträdet den 21 

februari. 

 

Marie Mill har skickat in en övrig fråga till arbetsmarknads- och 

socialnämnden den 21 februari: Glappersättning som betalas av integration, 

hur eftersöks det idag? Svar lämnas på arbetsmarknads- och socialnämnden 

den 21 mars 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 

Fråga daterad den 24 januari 2023 

Svar daterat den 8 februari 2023  

Ny fråga daterad den 20 februari 2023 

 

Beslutsexpediering  

2023-02-27 

Akt 
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§ 47 Dnr 00129/2020 

Vård med stöd av LVU 
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Vård med stöd av LVU 
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§ 49 Dnr 00007/2023 

Domar för kännedom 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 februari 2023 

finns följande domar för kännedom: 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4830-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3403-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet 

och skickar tillbaka målet till arbetsmarknads- och socialnämnden för 

förnyad prövning.   

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 5455-22 gällande 

överklagan om placering i samband med omhändertagande med stöd av 

LVU. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står beslutet från 

arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 2604-22 gällande 

överklagan om vård med stöd av LVU och att vården ska upphöra. 

Kammarrätten avslår överklagandet och därmed står beslutet från 

arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 2605-22 gällande 

överklagan om vård med stöd av LVU och att vården ska upphöra. 

Kammarrätten avslår överklagandet och därmed står beslutet från 

arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4705-22 gällande vård 

stöd av LVU. Förvaltningsrätten fastslår att vård med stöd av LVU ska 

kvarstå och därmed står beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden 

fast.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2023 

Aktuella domar 

Beslutsexpediering 

2023-02-27 

Akt 
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§ 50 Dnr 00010/2023 

Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2023 

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 29 januari 2023 fattades ett ordförandebeslut gällande en omplacering 

enligt § 11 LVU. 

Den 9 februari 2023 fattades ett ordförandebeslut gällande en omplacering 

enligt § 11 LVU.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 

Aktuella beslut 

Beslutsexpediering 

2023-02-27 

Akt 
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§ 51 Dnr 00003/2023 

Förvaltningschefen informerar 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 februari 2023 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt på 

arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 

Förvaltningschefen informerar om följande: 

- Status massflyktsdirektivet

- MBL gällande detaljbudgetförslaget

- Vad som just nu pågår på förvaltningen (lönesamtal och rekrytering)

- Nyckeltal avseende försörjningsstöd, AME, placeringskostnader samt

kostnadsläge jämfört med budget

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 

Beslutsexpediering 

2023-02-27 

Akt 
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§ 52 Dnr 00011/2023  

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.          

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 februari 2023 

deltog arbetsförmedlingen via Mikael Ohlsson, arbetsmarknadsenheten 

(AME) och försörjningsstöd för att informera om arbetslöshetsstatistik, 

AMEs samt försörjningsstöds respektive verksamheter.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 

 

Beslutsexpediering  

2023-02-27 

Akt 
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§ 53 Dnr 00004/2022  

Budget 2023, ELP 2024-2025 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till driftbudget 

år 2023 om 157 592 tkr samt ekonomisk långtidsplan (ELP) för år 2024–

2025. 

 

2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till 

investeringsbudget år 2023 om 400 tkr och ELP 2024–2025. 

 

3. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till 

verksamhetsplan med tilläggsyrkandet från Barbro Andin Mattsson inklusive 

mål 2023. 

 

4. Nämndens beslut skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 

ASN har av Kommunfullmäktige tilldelats en budgetram för 2023 om 157 

592 tkr. 

 

Denna summa var vid tilldelningsbeslutet ca 6 miljoner högre än vad vi 

förbrukade 2021, vilket motsvarar ca 4 % höjning fördelat över två år.  

 

Förvaltningen har utifrån Kommunfullmäktiges rambeslut i slutet av 

november arbetat fram ett förslag till detaljbudget – alltså hur ramen skall 

fördelas mellan förvaltningens enheter. En prioriteringsdiskussion inleddes 

redan under augusti i ledningsgrupp ASF, d.v.s. innan kommunfullmäktiges 

beslut. Eftersom det fanns politiska oklarheter kring var ramen slutligen 

skulle hamna, så har förvaltningen fått avvakta med reellt budgetarbete till 

december 2022. Ett normalt år sätts budgetram i juni av Kommunfullmäktige 

och detaljbudget hinner då hanteras i nämnd under hösten. Detta år har 

processen varit betydligt snävare tidsmässigt. 

 

Sedan ramen väl satts av kommunfullmäktige så har diskussion och 

detaljbudgetarbete sedan fortsatt i ledningsgrupp - och på respektive enhet. 

Varje enhet har alltså inom sig också arbetat med frågan kring hur man 

fördelar de medel man har att tillgå enligt detta förslag. 
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Generellt kan sägas att den höjda ramen som tilldelats nämnd, i förstone 

föreföll klart hanterbar. Efterhand har ramhöjningen naggats i kanten av 

samhälleliga förändringar; Inflationstakt som legat över 10 %, skenande 

energipriser, höjd riksnorm för försörjningsstöd och höjd samhällelig oro har 

snabbt ”urholkat” den höjda ramen. Löneökningar, höjt PO-påslag och 

hyreshöjningar bidrar också till ökade interna kostnader för personal och 

lokaler. Så fördelningen mellan enheter har varit betydligt svårare än vad vi 

trodde för bara ett halvår sedan. Förvaltningen har ändå i liggande förslag 

lyckats budgetera för en liten buffert sedan medel fördelats till respektive 

enhet. 

 

I arbetet med att se över en klok fördelning har Förvaltningen tittat på 

tidigare förbrukning, främst andra halvan av 2022, lagt till analyser av våra 

nyckeltal och trender avseende aktualiseringar, personalstat, 

placeringskostnader samt försörjningsstöd. Vi har även försökt beräkna 

påverkan av omvärldsfaktorer så som samhälleliga förändringar. 

 

Förvaltningens chefer har tillsammans med Controller lagt ned ett stort 

arbete i syfte att göra en så realistisk budgetfördelning som är möjlig utifrån 

den ram som vi har att anpassa oss till. Här finns dock ett flertal 

osäkerhetsfaktorer. AF:s omställning, Tidö-avtalet, storlek på inflöde av nya 

aktualiseringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2023 

Driftsbudget 2023-2025  

Investeringsbudget 2023-2025 

Verksamhetsplan inklusive mål 2023 

Protokoll MBL § 11 daterad den 13 februari 2023 med fackens bilagor 

Yrkanden 

Barbro Andin Mattsson (C) yrkar på ett tillägg för verksamhetsplan under 

utvecklingsområden psykisk ohälsa enligt följande: 

 

Vidare bör verksamheten ta del av fördjupande utbildningar för att höja och 

säkerställa kompetensen om minoritetsgruppers livsvillkor. Exempel på det 

skulle vara HBTQIA+ personers utsatthet vilket visar sig i suicidstatistik. 

Utöver att höja kompetensen om dessa minoritetsgrupper så handlar det även 

om att jobba utifrån ett intersektionalistiskt perspektiv för att se olika 

maktordningar i samhället påverkar varandra som etnicitet, kön, sexualitet, 

klass, ålder, funktionsvariation med mera. 
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Ove Schönning (S), Sawsan Ghazal (S) och Urs Bütikofer (L) yrkar bifall till 

yrkandet från Barbro Andin Mattsson. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer yrkandet från Barbro Andin Mattsson med flera mot 

avslag och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det. 

 

Beslutsexpediering  

2023-02-27 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 54 Dnr 00211/2022  

Budget 2024 med plan 2025-2026 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen och diskussionen har noterats.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 mars 2023 är nämndsordförande och förvaltningschef kallad till 

kommunstyrelsen för budgetdialog inför budgetarbetet 2024. Mallar för vad 

som ska tas upp och hur kommer centralt till alla nämnder från 

ekonomienheten. Förvaltningschef Kenneth Forssell har förberett mallarna 

utifrån direktiven. På nämndsammanträdet den 21 februari 2023 finns 

utrymme för att diskutera kring det inspel från arbetsmarknads- och 

socialnämnden som ska presenteras den 1 mars. 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig bakom presenterat material. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 

Mall för inspel till budgetdialogen 

 

Beslutsexpediering  

2023-02-27 

Akt 
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§ 55 Dnr 00002/2022  

Årsredovisning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner bokslut för 2022 för drift 

samt investeringar, och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett överskott på 11 233 tkr 

för år 2022. De större överskotten finns inom verksamhetsområdena Individ- 

och familjeomsorg (+ 7 369 tkr) och Arbetsmarknadsåtgärder (+ 3 942 tkr). 

 

Individ- och familjeomsorg (IFO) har minskat sina kostnader jämfört med 

2021 med ca 12,1 miljoner kronor – och visar i bokslutet på ett överskott 

jämfört med budget på 7 369 tkr. Trots ett mycket kraftigt ökat antal 

aktualiseringar under andra halvan av 2022 så har förvaltningen ändå lyckats 

sänka kostnader inom IFO. 

 

Överskottet inom IFO beror sammanfattningsvis på ett flertal faktorer: 

- Sänkta placeringskostnader i storleksordningen 9,2 miljoner kronor jämfört 

med 2022 

- Vakanser som inte kunnat fyllas under året – ca 3 miljoner kronor i 

nettoöverskott 

- Minskat försörjningsstöd – ca 3 miljoner kronor lägre kostnad än 2021 

 

Uppdelat på respektive enhet inom IFO så ser bokslutet ut som följer: 

Försörjningsstöd genererar ett överskott på + 1 388 tkr. Ett lägre antal 

individer som uppbär försörjningsstöd kan härledas till omfattande arbetet i 

samverkan med andra. Att samverka är resurskrävande i tid, men när det 

fungerar syns det direkt i ekonomin och kommunens sociala kapital. Bakom 

dessa siffror ligger stort arbete tillsammans med Arbetsmarknadsenheten 

(AME), för att rusta de människor som tidigare har behövt stöd och hjälp av 

socialtjänsten till att nå självförsörjning. Utöver att få ut personer i jobb 

genom AME, har enheten också förfinat sina arbetsmetoder i samverkan 

med Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan vilket resulterar i att 

människor får ekonomiskt stöd från rätt ställe. 
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Placeringar vuxen visar på ett överskott om + 2 865 tkr jmf med budget. 

Bakom detta ligger ett stort arbete med att styra individärenden mot frivilliga 

lösningar. Enheten har behövt fullfölja ett enda LVM (lag om vård av 

missbruk) under 2022, trots ett stort antal LVM anmälningar och LVM-nära 

ärenden. För närvarande har man lyckats få till frivilliga insatser som 

bedömts bara som tillräckliga. Oroande inför framtiden är att det finns ett 

flertal ärenden aktuella där det finns uppenbar risk för framtida LVM. 

 

Placeringar Barn/unga visar ett underskott i bokslutet på minus - 1 765 tkr, 

jämfört med anslagen budget. Notera ändå här att enheterna har sänkt sina 

placeringskostnader med 5,2 miljoner jämfört med utfall 2021. Man kan 

dock konstatera att anslaget för 2022 med 7 miljoner lägre nivå än 

förbrukning 2021 var ett väl tufft mål att nå. 

 

IFO övrigt visar på ett överskott på 4 881 tkr. Ca tre miljoner netto av detta 

överskott härrör sig till ej besatta tjänster. Ett flertal av dessa tjänster handlar 

om funktioner där vi har haft svårigheter att besätta tjänsterna med rätt 

kompetens. Denna typ av överskott är därför allt annat än önskat. I 

förlängningen leder detta till hög ansträngningsnivå för övrig personal, samt 

till behov av att använda kostsamma externa konsulter. 

 

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott på 3 942 tkr, jämfört med 

budget. Nedan finns en förteckning över hur detta överskott kan förstås. 

- Projektmedel. Högre intäkter än beräknat, då externa schablonintäkter gett 

överskott jämfört med de kostnader som bokförts på projektets verksamhet. 

Ca 500 tkr. 

- Vakanser ledning. Två vakanta tjänster (under hela 2023) i 

ledningsfunktion på AME.  

Ca 1 000 tkr. 

- Ej tillsatta ferieplatser. Platser i kommunens ytterområden som ej blev 

tillsatta gav ett överskott utifrån budgeterade medel. Ca 460 tkr. 

- Bilpoolen. Överskott till följd av kostnadsjustering taxor bilpool beslutad 

av nämnd from 2022-04-01. Ca 700 tkr. 

- Introduktionsjobb. AME har under 2022 kunnat anställa med det 

förmånliga anställningsstödet INTRO-jobb (styrs utifrån 

Arbetsförmedlingens politiskt beslutade inriktning 

och utifrån målgruppen för våra insatser). Ca 2 000 tkr. 

 

AME har under året fortsatt utöka samarbetet med såväl 

Integrationsverksamheten som IFO. AME har under året kapat stora 

kostnader som eljest burits av försörjningsstöd. 
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Integrationsverksamheten visar i bokslutet ett överskott på 40 tkr jämfört 

med budget. Integration har alltid svårbedömda intäkter från 

Migrationsverket för flyktingmottagande. Under året har även boende enligt 

massflyktsdirektivet tillkommit, vilket även påverkat 

Integrationsverksamheten. Ett något lägre antal mottagna under 2022 har lett 

till något sänkta intäkter vilket i sin tur ger ett mindre underskott för 2023 Ett 

högre antal personer mottagna under andra halvåret jämfört med planerat, 

har lett till ett överskott på 364 tkr i utfallet. 

 

Massflyktsdirektivet. Drift av boende för Ukrainare som mottagits enligt 

massflyktsdirektivet visar på ett underskott om -246 tkr. Vilket är betydligt 

bättre än enligt tidigare prognoser. Problematiken ur ekonomiskt hänseende 

har varit att det kommit mycket få Ukrainare (10 st) – vilket lett till betydligt 

lägre intäkter än beräknat. Kommuntalet för det beräknade antalet mottagna 

Ukrainare i Ljusdal sattes till 66 personer av staten för 2022. En justering av 

antalet tjänster kopplade till boendet under året, har dock rätat ut resultatet i 

årsbokslutet delvis. 

 

Gällande investeringar så har oplanerat en traktor behövts köpas in till AME-

verksamheten – då den tidigare traktorn havererade. Detta nödvändiga, men 

oväntade inköp, har lett att underskott om -402 tkr ligger i bokslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2023 

 

Beslutsexpediering  

2023-02-27 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 56 Dnr 00020/2022  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

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

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

fjärde kvartalet 2022 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens 

revisorer 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, 2022. 

 

Av kvartalsrapporten framgår att det finns 5 gynnande beslut som ej 

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

familjeomsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2023 

 

Beslutsexpediering  

2023-02-27 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 57 Dnr 00014/2023  

Internkontrollplan 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Internkontrollplanen för 2023 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en god 

internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att anta 

en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom nämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2023 

Internkontrollplan 2023  

 

Beslutsexpediering  

2023-02-27 

Akt 
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§ 58 Dnr 00013/2023  

Internkontrollplan utfall 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Rapporten godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan för 2022 har följts 

upp. 

 

Internkontrollplanen innehåller 20 olika kontrollpunkter. Två kontroller har 

inte utförts enligt plan. Dessa punkter är: 

 

• Kompetensförsörjningsplan, som inte finns - som ska tillse god 

personalförsörjning. Behoven följs dock löpande. 

 

• Kvalitetsuppföljningar som inte har gjorts under 2022 i efterdyningar av 

pandemin - som ska följa upp att styrdokument är kända och följs i 

verksamheterna. Uppfattningen i verksamheten är att styrdokument följs. 

 

Utfallet för de flesta av punkterna är separat rapporterade i arbetsmarknads- 

och socialnämnden under 2022 och resultaten av kontrollerna finns i dessa 

rapporter. För några av kontrollerna finns resultatet direkt i bifogad 

internkontrollrapport; se punkterna 3.8, 3.18, 3.19 och 3.20. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2023 

Internkontrollplan 2022 

Utfall internkontrollplan 2022 

 

Beslutsexpediering  

2023-02-27 

Akt 
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§ 59 Dnr 00109/2022  

Bilersättning för familjehem och kontaktpersoner 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Beslutet gällande extra bilersättning för familjehem och kontaktpersoner 

upphävs till förmån för Skatteverkets nya beslutade ersättningsnivå. 

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 juni 2022 

fattades beslut om att familjehem och kontaktpersoner skulle få det 

schablonmässiga 18,50 (utgick från skatteverkets riktlinjer) samt ett utökat 

omkostnadstillägg med 6,50 kronor per mil. Detta extra omkostnadstillägg 

gällde enbart för redovisat antal mil och skulle betalas ut en gång i månaden 

samtidigt som utläggen redovisas och betalas ut.  

 

I beslutet ingick även att det skulle göras en revidering av beslutet i januari 

2023. I januari hade beslut fattats att schablonbeloppet för reseersättning hos 

skatteverket skulle öka till 25 kronor/mil, men det hade inte kommunicerats. 

Därför valde förvaltningen att avvakta med revidering till arbetsmarknads- 

och socialnämndens sammanträde den 21 februari.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2023 

Protokollsutdrag ASN 2022-06-21 § 127 

 

Beslutsexpediering  

2023-02-27 

Akt 
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§ 60 Dnr 00038/2023  

Remiss gällande arbetet med HBTQI-frågor 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Uppdra till förvaltningen att utarbeta ett remissvar till 

nämndsammanträdet 21 mars 2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 januari 2023 inkom en remiss gällande en motion om arbetet 

gällande HBTQI-frågor från kommunstyrelsen.  

 

Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 28 mars, vilket innebär att 

remissen är med som informationsärende på sammanträdet den 21 februari 

2023 och att beslut kan fattas på sammanträdet den 21 mars 2023.  

  

Diskussion: säkerställa att a+ framgår i remissvaret. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2023 

Remissmissiv daterat den 26 januari 2023 

Protokollsutdrag KF 2022-06-20 § 92 

HBTQI-kartläggning  

Förslag tjänsteskrivelse till KS   

 

Beslutsexpediering  

2023-02-27 

Akt 
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§ 61 Dnr 00223/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade 13 februari 2023, över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i januari 2023 avseende utredning och 

behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, lagen om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). 

 

Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 

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

beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 

delegationsordning.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 

Tabeller delegeringsbeslut januari daterade 13 februari 2023 

 

Beslutsexpediering  

2023-02-27 

Akt 
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§ 62 Dnr 00006/2023  

Ärenden för kännedom 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 februari 2023 

finns följande ärenden för kännedom: 

 

Utredningen En uppväxt fri från våld har förslagit en samlad nationell 

strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive 

hedersrelaterat våld och förtryck. Läs utredningens förslag i sin helhet här: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2023/01/sou-202270/ 

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

Situationen på HVB-hem har debatterats flitigt senaste tiden. För att skapa 

en trygg miljö för både barn och personal krävs rätt förutsättningar. 

I takt med att den grova kriminaliteten ökat har också svårighetsgraden på 

HVB ökat. Vi hör vittnesmål om hur unga kriminella säljer droger och tar in 

vapen på HVB-hemmen, utan att personalen har möjlighet att ingripa. Det 

skapar en otrygg miljö för både barn och personal. 

Ingen ska behöva känna sig rädd eller utsatt på sin arbetsplats. Och för att 

kunna ge rätt vård och stöd till minderåriga behöver personalen ha tillgång 

till rätt verktyg. 

Krockar i lagstiftningen 

Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa 

eller olycksfall. I verksamheterna är det viktigt med kontinuerliga 

riskbedömningar och säkerhetsrutiner. Det kan handla om ensamarbete, larm 

eller kompetens att bemöta personer med olika sorters problematik. 

 

Men som det ser ut idag krockar arbetsmiljölagen med socialtjänstens 

skyldighet att tillhandahålla boende och stöd till utåtagerande personer. Idag 

är det till exempel förbjudet med skyddsåtgärder som att låsa in knivar, leta 

efter droger eller beslagta telefoner och datorer – trots att man vet att de 

används till droghandel, sexuella övergrepp eller prostitution. I praktiken kan 

unga fortsätta med samma beteende som är anledningen till att de bor på 

HVB. Det är inte rimligt att personalen har mindre befogenheter än en 
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förälder, när det handlar om minderåriga i behov av samhällets vård och 

stöd. 

Som stöd i att förbättra arbetsmiljön och förebygga hot och våld på jobbet, 

har SKR och de fackliga organisationerna tagit fram olika metodstöd genom 

Suntarbetsliv. I det brottsförebyggande arbetet är Socialstyrelsens 

evidensbaserade kunskapsstöd för att motverka normbrytande beteende och 

brott en viktig nyckel. Socialstyrelsen har i dagarna inlett ett arbete för att 

implementera dessa arbetssätt, och 66 kommuner har tackat ja till att 

medverka. 

Avslutningsvis får vi inte glömma att majoriteten HVB-hem och LSS-

boenden är välfungerande verksamheter där kunnig personal varje dag, 

dygnet runt, gör ett oumbärligt jobb. Genom kontinuerligt arbetsmiljöarbete, 

rätt lagstöd och nödvändiga kompetenssatsningar är jag övertygad om att vi 

kan säkra både trygga arbetsplatser och en vård där minderåriga får det 

skydd och stöd de har rätt till. 

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

SKR har skickat en hemställan till regeringen med förslag i syfte att 

gemensamt kraftsamla mot hot, hat och våld som medarbetare och 

förtroendevalda i kommuner och regioner utsätts för. 

Förekomsten av hot, hat och otillåten påverkan mot både anställda och 

förtroendevalda i kommuner och regioner ökar. Det är allvarligt för alla de 

enskilda som drabbas, men riskerar också att leda till konsekvenser för 

invånare och för det demokratiska samhället i stort. Den senaste tiden har de 

som arbetar inom socialtjänsten drabbats extra hårt genom den pågående 

desinformationskampanjen. Falska anklagelser om att svensk socialtjänst 

kidnappar barn sprids i sociala medier. 

SKR föreslår i sin hemställan ett antal åtgärder som rör redan befintliga 

förslag som kan beslutas om, utredningar som behöver tillsättas och 

förändringar i regeringens myndighetsstyrning. 

Bland förslagen finns: 

* Stärkt straffrättsligt skydd för personal inom samhällsnyttiga funktioner 

* Genomför skyndsamt förslaget om en ny socialtjänstlag 

* Säkra tillgången till kvalificerade tolkar 

* Ge möjlighet att använda ordningsvakter i socialtjänstens lokaler 

* Se över de sociala medieföretagens ansvar för att motverka hot, hat och 

desinformation 

* Se över lagstiftningen så att det är arbetsgivaren som står som avsändare 

vid polisanmälan och inte den enskilde 

* Förstärk polisens ansvar när det gäller otillåten påverkan mot 

tjänstepersoner och förtroendevalda 

* Ge socialtjänstens medarbetare samma skydd som medarbetarna inom 

blåljusverksamheterna 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Under 2023 genomförs ett utvecklingsarbete där 66 kommuner får stöd att 

implementera Socialstyrelsens kunskapsstöd om insatser till barn och unga 

för att motverka normbrytande beteende och återfall i brott. Målet är att öka 

kunskap om verksamma insatser och implementering. Arbetet sker inom 

Partnerskapet där SKR, Socialstyrelsen och RSS ingår. 

Läs mer om detta arbete här: https://kunskapsguiden.se/omraden-och-

teman/verksamhetsutveckling/partnerskapet-till-stod-for-kunskapsstyrning-

inom-

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

utm_content=&utm_campaign=SKR+socialtj%c3%a4nst+januari+2023 

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

Pandemiåren 2020–2021 samlade SKR erfarenheter och goda exempel från 

forskare, chefer, HR- och arbetsmiljöexperter. Nu finns de viktigaste 

lärdomarna samlade i en skrift, som ger inspiration och verktyg att stärka 

arbetsmiljö och förebygga psykisk ohälsa. 

Läs skriften i sin helhet här: 

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/franteoritillprakti

kikristider.67490.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_

term=&utm_content=&utm_campaign=UPH+nyhetsbrev+december+2022 

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

Utredningen Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationers 

betänkande Tryggare hem för barn har i dag överlämnats till regeringen. 

Bland annat föreslås tydligare regler om när vårdnaden om ett barn som är 

placerat i ett familjehem ska flyttas över till familjehemsföräldrarna. Dess-

utom föreslås ändringar i föräldrabalken som ska ge ett ökat skydd för barn 

när det uppkommer fråga om umgänge med en förälder som har utövat våld. 

Utredningen har haft i uppdrag att se över föräldrabalkens regler om 

vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge. Uppdraget har syftat till att 

skapa bättre förutsättningar för kontinuitet, stabilitet och trygghet för 

familjehemsplacerade barn och barn som har upplevt våld av närstående. 

I betänkandet före-slås att det ska bli tydligare när vårdnaden om ett barn 

som är placerat i ett familjehem ska flyttas över till familjehems-föräldrarna. 

Det föreslås också att både barn och vårdnadshavare som utgångspunkt ska 

ha rätt till ett juridiskt biträde när frågan om vårdnadsöverflyttning prövas. 

Utredningen före-slår vidare att den kommun som har beslutat om en 

familjehemsplacering ska ha möjlighet att fortsätta bevilja insatser till ett 

barn efter en vårdnadsöverflyttning, även om barnet bor i en annan kommun. 

Utredningen i sin helhet finns att hämta eller läsa här: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2023/01/sou-202271/ 

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

Sedan december 2021 sprids desinformation om att svensk socialtjänst 

omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd. Enligt Myndigheten för 
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psykologiskt försvar, MPF, finns inga indikationer på att kampanjen kommer 

vara över i närtid. Medarbetare i socialtjänsten hotas och i värsta fall riskerar 

detta att leda till att barn i Sverige inte får det stöd av samhället som de har 

rätt till. Regeringen vidtar nu flera åtgärder för att motverka 

desinformationen som sprids och dess konsekvenser. 

Rykten och desinformation sprids i framför allt sociala medier om att svensk 

socialtjänst kidnappar muslimska barn utan rättsligt stöd. MPF bedömer 

kampanjen som en av de allvarligaste på mycket länge LVU-kampanjen 

kommer inte att vara över i närtid och långsiktiga åtgärder krävs för att 

motverka desinformationen och ryktesspridningen. Socialtjänsten är 

ryggraden i det svenska välfärdssystemet och de har ett mycket viktigt arbete 

med att skydda barn och unga från att fara illa.  Regeringen vidtar nu fler 

viktiga åtgärder för att motverka desinformationen. 

Åtgärder för att motverka desinformationen 

• Uppdrag till MPF att stärka förmågan att möta påverkanskampanjer. 

• Förstärkt uppdrag till Socialstyrelsen att motverka ryktesspridning och 

desinformation om socialtjänsten. I uppdraget ingår att ha nära dialog med 

Svenska Institutet, MPF och Myndigheten för stöd till trossamfund. 

• Straffet för våld eller hot mot tjänsteman ska skärpas och förolämpning 

mot tjänsteman ska kriminaliseras. Regeringen ger utredningen Åtgärder för 

att minska offentliganställdas utsatthet (Ju2022:02) tilläggsdirektiv. I det 

ingår också att ta fram förslag till ökat skydd för offentliganställdas 

personuppgifter.   

• Beslut om lagrådsremiss för att möjliggöra att ordningsvakter används i fler 

fall, som exempelvis på socialkontor 

 

Regeringen ger Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) i uppdrag att 

stärka förmågan att motstå otillbörlig informationspåverkan mot 

socialtjänsten. I uppdraget ingår bl.a. att samverka med berörda myndigheter 

i andra länder som utsatts för liknande påverkanskampanjer. Myndigheten 

ska också regelbundet ta fram fördjupande lägesbilder gällande otillbörlig 

informationspåverkan, samt stödja drabbade aktörer med rådgivning inom 

strategisk kommunikation för att bemöta identifierad informationspåverkan. 

Socialstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att motverka ryktesspridning och 

desinformation om socialtjänsten. Regeringen skjuter till 4 miljoner kronor 

för 2023 och förändrar uppdraget. Socialstyrelsen ska nu förstärka sitt arbete 

genom att föra fördjupad dialog med berörda aktörer samt arbeta för en ökad 

kunskapsspridning om socialtjänstens arbete. Det är av största vikt att 

Socialstyrelsen finns närvarande och kommunicerar fakta där 

desinformationen sprids. 

 

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för 

att minska offentliganställdas utsatthet (Ju2022:02). Tilläggsdirektiven 
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innebär att utredaren ska lämna författningsförslag som innebär att straffet 

för våld eller hot mot tjänsteman skärps och att ett nytt brott som tar sikte på 

förolämpningar mot tjänstemän införs. Utredaren får även i uppdrag att, för 

vissa särskilt utsatta offentliganställda, lämna författningsförslag som 

innebär minskad exponering av offentliganställdas namn i beslut och andra 

handlingar som dokumenterar åtgärder och ett starkare skydd för uppgifter 

om offentliganställda och deras närstående. 

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på en ny lag om 

ordningsvakter. I lagrådsremissen föreslås en mer flexibel och utökad 

användning av ordningsvakter. Ordningsvakter ska också få fler 

befogenheter. Det handlar bland annat om att de, om vissa förutsättningar är 

uppfyllda, ska få transportera vissa omhändertagna personer, förstöra 

beslagtagen alkohol och kroppsvisitera personer för att fastställa identiteten. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 

 

Beslutsexpediering  

2023-02-27 

Akt 
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§ 63 Dnr 00008/2023  

Utbildningar och kurser 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner inbjuder 24 februari till en webbsänd 

heldag där de lyfter de mest aktuella frågorna på nationell nivå inom 

socialtjänstens verksamhetsområden. Den riktar sig till förtroendevalda, 

chefer eller strateger inom socialtjänsten och är ett tillfälle att ta del av 

pågående och kommande initiativ i form av aktuella utredningar och 

regeringsuppdrag som kommer att påverka socialtjänsten på lokal nivå.  

 

Medverkar gör bland annat äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.  

Huvudmannaskapsutredningen presenterar sina förslag på hur personlig 

assistans ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap och 

Samsjuklighetsutredningen presenterar sitt slutbetänkande. Därutöver inslag 

om desinformationskampanjen mot socialtjänsten och olika arbetssätt och 

förslag för att bryta nyrekrytering till gängkriminalitet. Och mycket mer 

därtill.  

Anmälan görs via följande länk: 

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/aktu

elltinomsocialpolitik.68550.html  

 

Då dagen innebär en kostnad så behöver anmälan ske i samråd med 

nämndsordförande. Sista anmälningsdag är 23 februari. 

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

Hedersrelaterat våld – tidiga förebyggande insatser 

Vad kan socialtjänsten och andra aktörer göra för att motverka hedersnormer 

och förebygga våld och förtryck? SKR bjuder in till en heldag den 23 mars 

kl 9-16,10 om metoder och arbetssätt. Medverkar gör Hanna Cinthio, 

forskare i socialt arbete, samt MFoF som har ett uppdrag om 

föräldraskapsstöd i hederskontext.  Målgrupp är chefer, politiker och 

yrkesverksamma inom förskola, skola, elevhälsa, socialtjänst, hälso- och 

sjukvård.   

 

Anmälan görs via följande länk: 

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/hed
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ersrelateratvaldochfortrycktidigaforebyggandeinsatser.68581.html?utm_sour

ce=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_cam

paign=SKR+socialtj%c3%a4nst+januari+2023 

 

Då dagen innebär en kostnad så behöver anmälan ske i samråd med 

nämndsordförande. Sista anmälningsdag är 22 mars. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 

 

Beslutsexpediering  

2023-02-27 

Akt 
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§ 46 Dnr 00002/2023  


Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämnden den 24 januari 2023 skickade 


Suzanne Blomqvist in en övrig fråga som skickades till ärendeberedningen 


för hantering. Frågan besvaras på arbetsmarknads- och socialnämnden den 


21 mars 2023 då Suzanne inte närvarar under nämndssammanträdet den 21 


februari. 


 


Marie Mill har skickat in en övrig fråga till arbetsmarknads- och 


socialnämnden den 21 februari: Glappersättning som betalas av integration, 


hur eftersöks det idag? Svar lämnas på arbetsmarknads- och socialnämnden 


den 21 mars 2023. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 


Fråga daterad den 24 januari 2023 


Svar daterat den 8 februari 2023  


Ny fråga daterad den 20 februari 2023 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Akt 
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§ 47 Dnr 00129/2020  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Hälsinglands Tingsrätt om behov av överflyttning av 


vårdnaden enligt 6 kap 8§ föräldrabalken för Molly Olsson (180522-8689). 


 


2. Föreslår som vårdnadshavare Birgitta Lillman (680509-7604). 


 


3. Utser socialsekreterare Lisa Löfstrand och specialistsocionom Annette 


Gabrielsson att föra socialnämndens talan i tingsrätten i detta mål. 


 


4. Paragrafen justeras omedelbart. 


 


Sven Persson (SD) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Molly Olsson (180522-8689), barnet 


Hanna Olsson (961221-7340), vårdnadshavare 


John Olsson (760415-7516), vårdnadshavare           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari i 2023 


Kostnad placering daterad den 24 januari 2023 


Utredning daterad den 2 februari 2023 


Åtagande daterat den 23 oktober 2022 


Personbevis daterade den 3 februari 2023 


Stämningsansökan daterad den 21 februari 2023 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-21 


Hälsinglands tingsrätt 


Handläggare 


Ekonomiassistent 


Akt 
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§ 48 Dnr 00155/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Lian Lian 20100304-7923 ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


Caroline och Konrad Gyllencraft enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken 


(SFB) med anledning av placering utanför hemmet. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


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


uppehälle och uppfostran. Barnets dagliga omsorg och försörjning sker 


genom familjehemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


familjehemmet. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2023 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-21 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 49 Dnr 00007/2023  


Domar för kännedom 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 februari 2023 


finns följande domar för kännedom:  


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4830-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 


beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3403-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet 


och skickar tillbaka målet till arbetsmarknads- och socialnämnden för 


förnyad prövning.   


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 5455-22 gällande 


överklagan om placering i samband med omhändertagande med stöd av 


LVU. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står beslutet från 


arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   


 


Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 2604-22 gällande 


överklagan om vård med stöd av LVU och att vården ska upphöra. 


Kammarrätten avslår överklagandet och därmed står beslutet från 


arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   


 


Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 2605-22 gällande 


överklagan om vård med stöd av LVU och att vården ska upphöra. 


Kammarrätten avslår överklagandet och därmed står beslutet från 


arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4705-22 gällande vård 


stöd av LVU. Förvaltningsrätten fastslår att vård med stöd av LVU ska 


kvarstå och därmed står beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden 


fast.              
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2023 


Aktuella domar 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Akt 
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§ 50 Dnr 00010/2023  


Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2023 


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 29 januari 2023 fattades ett ordförandebeslut gällande en omplacering 


enligt § 11 LVU. 


 


Den 9 februari 2023 fattades ett ordförandebeslut gällande en omplacering 


enligt § 11 LVU.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 


Aktuella beslut 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Akt 
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§ 51 Dnr 00003/2023  


Förvaltningschefen informerar 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.          


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 februari 2023 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt på 


arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 


 


Förvaltningschefen informerar om följande: 


- Status massflyktsdirektivet 


- MBL gällande detaljbudgetförslaget 


- Vad som just nu pågår på förvaltningen (lönesamtal och rekrytering) 


- Nyckeltal avseende försörjningsstöd, AME, placeringskostnader samt 


kostnadsläge jämfört med budget             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Akt 
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§ 52 Dnr 00011/2023  


Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.          


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 februari 2023 


deltog arbetsförmedlingen via Mikael Ohlsson, arbetsmarknadsenheten 


(AME) och försörjningsstöd för att informera om arbetslöshetsstatistik, 


AMEs samt försörjningsstöds respektive verksamheter.        


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Akt 
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§ 53 Dnr 00004/2022  


Budget 2023, ELP 2024-2025 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till driftbudget 


år 2023 om 157 592 tkr samt ekonomisk långtidsplan (ELP) för år 2024–


2025. 


 


2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till 


investeringsbudget år 2023 om 400 tkr och ELP 2024–2025. 


 


3. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till 


verksamhetsplan med tilläggsyrkandet från Barbro Andin Mattsson inklusive 


mål 2023. 


 


4. Nämndens beslut skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 


för kännedom. 


Sammanfattning av ärendet 


ASN har av Kommunfullmäktige tilldelats en budgetram för 2023 om 157 


592 tkr. 


 


Denna summa var vid tilldelningsbeslutet ca 6 miljoner högre än vad vi 


förbrukade 2021, vilket motsvarar ca 4 % höjning fördelat över två år.  


 


Förvaltningen har utifrån Kommunfullmäktiges rambeslut i slutet av 


november arbetat fram ett förslag till detaljbudget – alltså hur ramen skall 


fördelas mellan förvaltningens enheter. En prioriteringsdiskussion inleddes 


redan under augusti i ledningsgrupp ASF, d.v.s. innan kommunfullmäktiges 


beslut. Eftersom det fanns politiska oklarheter kring var ramen slutligen 


skulle hamna, så har förvaltningen fått avvakta med reellt budgetarbete till 


december 2022. Ett normalt år sätts budgetram i juni av Kommunfullmäktige 


och detaljbudget hinner då hanteras i nämnd under hösten. Detta år har 


processen varit betydligt snävare tidsmässigt. 


 


Sedan ramen väl satts av kommunfullmäktige så har diskussion och 


detaljbudgetarbete sedan fortsatt i ledningsgrupp - och på respektive enhet. 


Varje enhet har alltså inom sig också arbetat med frågan kring hur man 


fördelar de medel man har att tillgå enligt detta förslag. 
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Generellt kan sägas att den höjda ramen som tilldelats nämnd, i förstone 


föreföll klart hanterbar. Efterhand har ramhöjningen naggats i kanten av 


samhälleliga förändringar; Inflationstakt som legat över 10 %, skenande 


energipriser, höjd riksnorm för försörjningsstöd och höjd samhällelig oro har 


snabbt ”urholkat” den höjda ramen. Löneökningar, höjt PO-påslag och 


hyreshöjningar bidrar också till ökade interna kostnader för personal och 


lokaler. Så fördelningen mellan enheter har varit betydligt svårare än vad vi 


trodde för bara ett halvår sedan. Förvaltningen har ändå i liggande förslag 


lyckats budgetera för en liten buffert sedan medel fördelats till respektive 


enhet. 


 


I arbetet med att se över en klok fördelning har Förvaltningen tittat på 


tidigare förbrukning, främst andra halvan av 2022, lagt till analyser av våra 


nyckeltal och trender avseende aktualiseringar, personalstat, 


placeringskostnader samt försörjningsstöd. Vi har även försökt beräkna 


påverkan av omvärldsfaktorer så som samhälleliga förändringar. 


 


Förvaltningens chefer har tillsammans med Controller lagt ned ett stort 


arbete i syfte att göra en så realistisk budgetfördelning som är möjlig utifrån 


den ram som vi har att anpassa oss till. Här finns dock ett flertal 


osäkerhetsfaktorer. AF:s omställning, Tidö-avtalet, storlek på inflöde av nya 


aktualiseringar. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2023 


Driftsbudget 2023-2025  


Investeringsbudget 2023-2025 


Verksamhetsplan inklusive mål 2023 


Protokoll MBL § 11 daterad den 13 februari 2023 med fackens bilagor 


Yrkanden 


Barbro Andin Mattsson (C) yrkar på ett tillägg för verksamhetsplan under 


utvecklingsområden psykisk ohälsa enligt följande: 


 


Vidare bör verksamheten ta del av fördjupande utbildningar för att höja och 


säkerställa kompetensen om minoritetsgruppers livsvillkor. Exempel på det 


skulle vara HBTQIA+ personers utsatthet vilket visar sig i suicidstatistik. 


Utöver att höja kompetensen om dessa minoritetsgrupper så handlar det även 


om att jobba utifrån ett intersektionalistiskt perspektiv för att se olika 


maktordningar i samhället påverkar varandra som etnicitet, kön, sexualitet, 


klass, ålder, funktionsvariation med mera. 
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Ove Schönning (S), Sawsan Ghazal (S) och Urs Bütikofer (L) yrkar bifall till 


yrkandet från Barbro Andin Mattsson. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer yrkandet från Barbro Andin Mattsson med flera mot 


avslag och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det. 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 54 Dnr 00211/2022  


Budget 2024 med plan 2025-2026 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen och diskussionen har noterats.        


Sammanfattning av ärendet 


Den 1 mars 2023 är nämndsordförande och förvaltningschef kallad till 


kommunstyrelsen för budgetdialog inför budgetarbetet 2024. Mallar för vad 


som ska tas upp och hur kommer centralt till alla nämnder från 


ekonomienheten. Förvaltningschef Kenneth Forssell har förberett mallarna 


utifrån direktiven. På nämndsammanträdet den 21 februari 2023 finns 


utrymme för att diskutera kring det inspel från arbetsmarknads- och 


socialnämnden som ska presenteras den 1 mars. 


 


Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig bakom presenterat material. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 


Mall för inspel till budgetdialogen 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Akt 
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§ 55 Dnr 00002/2022  


Årsredovisning 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner bokslut för 2022 för drift 


samt investeringar, och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen och 


kommunfullmäktige. 


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett överskott på 11 233 tkr 


för år 2022. De större överskotten finns inom verksamhetsområdena Individ- 


och familjeomsorg (+ 7 369 tkr) och Arbetsmarknadsåtgärder (+ 3 942 tkr). 


 


Individ- och familjeomsorg (IFO) har minskat sina kostnader jämfört med 


2021 med ca 12,1 miljoner kronor – och visar i bokslutet på ett överskott 


jämfört med budget på 7 369 tkr. Trots ett mycket kraftigt ökat antal 


aktualiseringar under andra halvan av 2022 så har förvaltningen ändå lyckats 


sänka kostnader inom IFO. 


 


Överskottet inom IFO beror sammanfattningsvis på ett flertal faktorer: 


- Sänkta placeringskostnader i storleksordningen 9,2 miljoner kronor jämfört 


med 2022 


- Vakanser som inte kunnat fyllas under året – ca 3 miljoner kronor i 


nettoöverskott 


- Minskat försörjningsstöd – ca 3 miljoner kronor lägre kostnad än 2021 


 


Uppdelat på respektive enhet inom IFO så ser bokslutet ut som följer: 


Försörjningsstöd genererar ett överskott på + 1 388 tkr. Ett lägre antal 


individer som uppbär försörjningsstöd kan härledas till omfattande arbetet i 


samverkan med andra. Att samverka är resurskrävande i tid, men när det 


fungerar syns det direkt i ekonomin och kommunens sociala kapital. Bakom 


dessa siffror ligger stort arbete tillsammans med Arbetsmarknadsenheten 


(AME), för att rusta de människor som tidigare har behövt stöd och hjälp av 


socialtjänsten till att nå självförsörjning. Utöver att få ut personer i jobb 


genom AME, har enheten också förfinat sina arbetsmetoder i samverkan 


med Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan vilket resulterar i att 


människor får ekonomiskt stöd från rätt ställe. 
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Placeringar vuxen visar på ett överskott om + 2 865 tkr jmf med budget. 


Bakom detta ligger ett stort arbete med att styra individärenden mot frivilliga 


lösningar. Enheten har behövt fullfölja ett enda LVM (lag om vård av 


missbruk) under 2022, trots ett stort antal LVM anmälningar och LVM-nära 


ärenden. För närvarande har man lyckats få till frivilliga insatser som 


bedömts bara som tillräckliga. Oroande inför framtiden är att det finns ett 


flertal ärenden aktuella där det finns uppenbar risk för framtida LVM. 


 


Placeringar Barn/unga visar ett underskott i bokslutet på minus - 1 765 tkr, 


jämfört med anslagen budget. Notera ändå här att enheterna har sänkt sina 


placeringskostnader med 5,2 miljoner jämfört med utfall 2021. Man kan 


dock konstatera att anslaget för 2022 med 7 miljoner lägre nivå än 


förbrukning 2021 var ett väl tufft mål att nå. 


 


IFO övrigt visar på ett överskott på 4 881 tkr. Ca tre miljoner netto av detta 


överskott härrör sig till ej besatta tjänster. Ett flertal av dessa tjänster handlar 


om funktioner där vi har haft svårigheter att besätta tjänsterna med rätt 


kompetens. Denna typ av överskott är därför allt annat än önskat. I 


förlängningen leder detta till hög ansträngningsnivå för övrig personal, samt 


till behov av att använda kostsamma externa konsulter. 


 


Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott på 3 942 tkr, jämfört med 


budget. Nedan finns en förteckning över hur detta överskott kan förstås. 


- Projektmedel. Högre intäkter än beräknat, då externa schablonintäkter gett 


överskott jämfört med de kostnader som bokförts på projektets verksamhet. 


Ca 500 tkr. 


- Vakanser ledning. Två vakanta tjänster (under hela 2023) i 


ledningsfunktion på AME.  


Ca 1 000 tkr. 


- Ej tillsatta ferieplatser. Platser i kommunens ytterområden som ej blev 


tillsatta gav ett överskott utifrån budgeterade medel. Ca 460 tkr. 


- Bilpoolen. Överskott till följd av kostnadsjustering taxor bilpool beslutad 


av nämnd from 2022-04-01. Ca 700 tkr. 


- Introduktionsjobb. AME har under 2022 kunnat anställa med det 


förmånliga anställningsstödet INTRO-jobb (styrs utifrån 


Arbetsförmedlingens politiskt beslutade inriktning 


och utifrån målgruppen för våra insatser). Ca 2 000 tkr. 


 


AME har under året fortsatt utöka samarbetet med såväl 


Integrationsverksamheten som IFO. AME har under året kapat stora 


kostnader som eljest burits av försörjningsstöd. 
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Integrationsverksamheten visar i bokslutet ett överskott på 40 tkr jämfört 


med budget. Integration har alltid svårbedömda intäkter från 


Migrationsverket för flyktingmottagande. Under året har även boende enligt 


massflyktsdirektivet tillkommit, vilket även påverkat 


Integrationsverksamheten. Ett något lägre antal mottagna under 2022 har lett 


till något sänkta intäkter vilket i sin tur ger ett mindre underskott för 2023 Ett 


högre antal personer mottagna under andra halvåret jämfört med planerat, 


har lett till ett överskott på 364 tkr i utfallet. 


 


Massflyktsdirektivet. Drift av boende för Ukrainare som mottagits enligt 


massflyktsdirektivet visar på ett underskott om -246 tkr. Vilket är betydligt 


bättre än enligt tidigare prognoser. Problematiken ur ekonomiskt hänseende 


har varit att det kommit mycket få Ukrainare (10 st) – vilket lett till betydligt 


lägre intäkter än beräknat. Kommuntalet för det beräknade antalet mottagna 


Ukrainare i Ljusdal sattes till 66 personer av staten för 2022. En justering av 


antalet tjänster kopplade till boendet under året, har dock rätat ut resultatet i 


årsbokslutet delvis. 


 


Gällande investeringar så har oplanerat en traktor behövts köpas in till AME-


verksamheten – då den tidigare traktorn havererade. Detta nödvändiga, men 


oväntade inköp, har lett att underskott om -402 tkr ligger i bokslutet. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2023 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 56 Dnr 00020/2022  


Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


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


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


fjärde kvartalet 2022 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens 


revisorer 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, 2022. 


 


Av kvartalsrapporten framgår att det finns 5 gynnande beslut som ej 


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


familjeomsorg. 


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2023 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 57 Dnr 00014/2023  


Internkontrollplan 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Internkontrollplanen för 2023 godkänns. 


Sammanfattning av ärendet 


Nämnden har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en god 


internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att anta 


en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp det interna 


kontrollsystemet inom nämndens verksamheter. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2023 


Internkontrollplan 2023  


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Akt 
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§ 58 Dnr 00013/2023  


Internkontrollplan utfall 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Rapporten godkänns. 


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan för 2022 har följts 


upp. 


 


Internkontrollplanen innehåller 20 olika kontrollpunkter. Två kontroller har 


inte utförts enligt plan. Dessa punkter är: 


 


• Kompetensförsörjningsplan, som inte finns - som ska tillse god 


personalförsörjning. Behoven följs dock löpande. 


 


• Kvalitetsuppföljningar som inte har gjorts under 2022 i efterdyningar av 


pandemin - som ska följa upp att styrdokument är kända och följs i 


verksamheterna. Uppfattningen i verksamheten är att styrdokument följs. 


 


Utfallet för de flesta av punkterna är separat rapporterade i arbetsmarknads- 


och socialnämnden under 2022 och resultaten av kontrollerna finns i dessa 


rapporter. För några av kontrollerna finns resultatet direkt i bifogad 


internkontrollrapport; se punkterna 3.8, 3.18, 3.19 och 3.20. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2023 


Internkontrollplan 2022 


Utfall internkontrollplan 2022 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Akt 
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§ 59 Dnr 00109/2022  


Bilersättning för familjehem och kontaktpersoner 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Beslutet gällande extra bilersättning för familjehem och kontaktpersoner 


upphävs till förmån för Skatteverkets nya beslutade ersättningsnivå. 


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 juni 2022 


fattades beslut om att familjehem och kontaktpersoner skulle få det 


schablonmässiga 18,50 (utgick från skatteverkets riktlinjer) samt ett utökat 


omkostnadstillägg med 6,50 kronor per mil. Detta extra omkostnadstillägg 


gällde enbart för redovisat antal mil och skulle betalas ut en gång i månaden 


samtidigt som utläggen redovisas och betalas ut.  


 


I beslutet ingick även att det skulle göras en revidering av beslutet i januari 


2023. I januari hade beslut fattats att schablonbeloppet för reseersättning hos 


skatteverket skulle öka till 25 kronor/mil, men det hade inte kommunicerats. 


Därför valde förvaltningen att avvakta med revidering till arbetsmarknads- 


och socialnämndens sammanträde den 21 februari.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2023 


Protokollsutdrag ASN 2022-06-21 § 127 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Akt 
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§ 60 Dnr 00038/2023  


Remiss gällande arbetet med HBTQI-frågor 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Uppdra till förvaltningen att utarbeta ett remissvar till 


nämndsammanträdet 21 mars 2023.  


Sammanfattning av ärendet 


Den 26 januari 2023 inkom en remiss gällande en motion om arbetet 


gällande HBTQI-frågor från kommunstyrelsen.  


 


Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 28 mars, vilket innebär att 


remissen är med som informationsärende på sammanträdet den 21 februari 


2023 och att beslut kan fattas på sammanträdet den 21 mars 2023.  


  


Diskussion: säkerställa att a+ framgår i remissvaret. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2023 


Remissmissiv daterat den 26 januari 2023 


Protokollsutdrag KF 2022-06-20 § 92 


HBTQI-kartläggning  


Förslag tjänsteskrivelse till KS   


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Akt 
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§ 61 Dnr 00223/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, daterade 13 februari 2023, över delegeringsbeslut inom 


individ- och familjeomsorgen i januari 2023 avseende utredning och 


behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, lagen om vård 


av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om 


vård av unga (LVU). 


 


Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 


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


beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 


delegationsordning.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 


Tabeller delegeringsbeslut januari daterade 13 februari 2023 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Akt 
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§ 62 Dnr 00006/2023  


Ärenden för kännedom 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 februari 2023 


finns följande ärenden för kännedom: 


 


Utredningen En uppväxt fri från våld har förslagit en samlad nationell 


strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive 


hedersrelaterat våld och förtryck. Läs utredningens förslag i sin helhet här: 


https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-


utredningar/2023/01/sou-202270/ 


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


Situationen på HVB-hem har debatterats flitigt senaste tiden. För att skapa 


en trygg miljö för både barn och personal krävs rätt förutsättningar. 


I takt med att den grova kriminaliteten ökat har också svårighetsgraden på 


HVB ökat. Vi hör vittnesmål om hur unga kriminella säljer droger och tar in 


vapen på HVB-hemmen, utan att personalen har möjlighet att ingripa. Det 


skapar en otrygg miljö för både barn och personal. 


Ingen ska behöva känna sig rädd eller utsatt på sin arbetsplats. Och för att 


kunna ge rätt vård och stöd till minderåriga behöver personalen ha tillgång 


till rätt verktyg. 


Krockar i lagstiftningen 


Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa 


eller olycksfall. I verksamheterna är det viktigt med kontinuerliga 


riskbedömningar och säkerhetsrutiner. Det kan handla om ensamarbete, larm 


eller kompetens att bemöta personer med olika sorters problematik. 


 


Men som det ser ut idag krockar arbetsmiljölagen med socialtjänstens 


skyldighet att tillhandahålla boende och stöd till utåtagerande personer. Idag 


är det till exempel förbjudet med skyddsåtgärder som att låsa in knivar, leta 


efter droger eller beslagta telefoner och datorer – trots att man vet att de 


används till droghandel, sexuella övergrepp eller prostitution. I praktiken kan 


unga fortsätta med samma beteende som är anledningen till att de bor på 


HVB. Det är inte rimligt att personalen har mindre befogenheter än en 
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förälder, när det handlar om minderåriga i behov av samhällets vård och 


stöd. 


Som stöd i att förbättra arbetsmiljön och förebygga hot och våld på jobbet, 


har SKR och de fackliga organisationerna tagit fram olika metodstöd genom 


Suntarbetsliv. I det brottsförebyggande arbetet är Socialstyrelsens 


evidensbaserade kunskapsstöd för att motverka normbrytande beteende och 


brott en viktig nyckel. Socialstyrelsen har i dagarna inlett ett arbete för att 


implementera dessa arbetssätt, och 66 kommuner har tackat ja till att 


medverka. 


Avslutningsvis får vi inte glömma att majoriteten HVB-hem och LSS-


boenden är välfungerande verksamheter där kunnig personal varje dag, 


dygnet runt, gör ett oumbärligt jobb. Genom kontinuerligt arbetsmiljöarbete, 


rätt lagstöd och nödvändiga kompetenssatsningar är jag övertygad om att vi 


kan säkra både trygga arbetsplatser och en vård där minderåriga får det 


skydd och stöd de har rätt till. 


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


SKR har skickat en hemställan till regeringen med förslag i syfte att 


gemensamt kraftsamla mot hot, hat och våld som medarbetare och 


förtroendevalda i kommuner och regioner utsätts för. 


Förekomsten av hot, hat och otillåten påverkan mot både anställda och 


förtroendevalda i kommuner och regioner ökar. Det är allvarligt för alla de 


enskilda som drabbas, men riskerar också att leda till konsekvenser för 


invånare och för det demokratiska samhället i stort. Den senaste tiden har de 


som arbetar inom socialtjänsten drabbats extra hårt genom den pågående 


desinformationskampanjen. Falska anklagelser om att svensk socialtjänst 


kidnappar barn sprids i sociala medier. 


SKR föreslår i sin hemställan ett antal åtgärder som rör redan befintliga 


förslag som kan beslutas om, utredningar som behöver tillsättas och 


förändringar i regeringens myndighetsstyrning. 


Bland förslagen finns: 


* Stärkt straffrättsligt skydd för personal inom samhällsnyttiga funktioner 


* Genomför skyndsamt förslaget om en ny socialtjänstlag 


* Säkra tillgången till kvalificerade tolkar 


* Ge möjlighet att använda ordningsvakter i socialtjänstens lokaler 


* Se över de sociala medieföretagens ansvar för att motverka hot, hat och 


desinformation 


* Se över lagstiftningen så att det är arbetsgivaren som står som avsändare 


vid polisanmälan och inte den enskilde 


* Förstärk polisens ansvar när det gäller otillåten påverkan mot 


tjänstepersoner och förtroendevalda 


* Ge socialtjänstens medarbetare samma skydd som medarbetarna inom 


blåljusverksamheterna 


---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Under 2023 genomförs ett utvecklingsarbete där 66 kommuner får stöd att 


implementera Socialstyrelsens kunskapsstöd om insatser till barn och unga 


för att motverka normbrytande beteende och återfall i brott. Målet är att öka 


kunskap om verksamma insatser och implementering. Arbetet sker inom 


Partnerskapet där SKR, Socialstyrelsen och RSS ingår. 


Läs mer om detta arbete här: https://kunskapsguiden.se/omraden-och-


teman/verksamhetsutveckling/partnerskapet-till-stod-for-kunskapsstyrning-


inom-


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


utm_content=&utm_campaign=SKR+socialtj%c3%a4nst+januari+2023 


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


Pandemiåren 2020–2021 samlade SKR erfarenheter och goda exempel från 


forskare, chefer, HR- och arbetsmiljöexperter. Nu finns de viktigaste 


lärdomarna samlade i en skrift, som ger inspiration och verktyg att stärka 


arbetsmiljö och förebygga psykisk ohälsa. 


Läs skriften i sin helhet här: 


https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/franteoritillprakti


kikristider.67490.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_


term=&utm_content=&utm_campaign=UPH+nyhetsbrev+december+2022 


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


Utredningen Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationers 


betänkande Tryggare hem för barn har i dag överlämnats till regeringen. 


Bland annat föreslås tydligare regler om när vårdnaden om ett barn som är 


placerat i ett familjehem ska flyttas över till familjehemsföräldrarna. Dess-


utom föreslås ändringar i föräldrabalken som ska ge ett ökat skydd för barn 


när det uppkommer fråga om umgänge med en förälder som har utövat våld. 


Utredningen har haft i uppdrag att se över föräldrabalkens regler om 


vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge. Uppdraget har syftat till att 


skapa bättre förutsättningar för kontinuitet, stabilitet och trygghet för 


familjehemsplacerade barn och barn som har upplevt våld av närstående. 


I betänkandet före-slås att det ska bli tydligare när vårdnaden om ett barn 


som är placerat i ett familjehem ska flyttas över till familjehems-föräldrarna. 


Det föreslås också att både barn och vårdnadshavare som utgångspunkt ska 


ha rätt till ett juridiskt biträde när frågan om vårdnadsöverflyttning prövas. 


Utredningen före-slår vidare att den kommun som har beslutat om en 


familjehemsplacering ska ha möjlighet att fortsätta bevilja insatser till ett 


barn efter en vårdnadsöverflyttning, även om barnet bor i en annan kommun. 


Utredningen i sin helhet finns att hämta eller läsa här: 


https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-


utredningar/2023/01/sou-202271/ 


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


Sedan december 2021 sprids desinformation om att svensk socialtjänst 


omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd. Enligt Myndigheten för 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


28(31) 


Datum 


2023-02-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


psykologiskt försvar, MPF, finns inga indikationer på att kampanjen kommer 


vara över i närtid. Medarbetare i socialtjänsten hotas och i värsta fall riskerar 


detta att leda till att barn i Sverige inte får det stöd av samhället som de har 


rätt till. Regeringen vidtar nu flera åtgärder för att motverka 


desinformationen som sprids och dess konsekvenser. 


Rykten och desinformation sprids i framför allt sociala medier om att svensk 


socialtjänst kidnappar muslimska barn utan rättsligt stöd. MPF bedömer 


kampanjen som en av de allvarligaste på mycket länge LVU-kampanjen 


kommer inte att vara över i närtid och långsiktiga åtgärder krävs för att 


motverka desinformationen och ryktesspridningen. Socialtjänsten är 


ryggraden i det svenska välfärdssystemet och de har ett mycket viktigt arbete 


med att skydda barn och unga från att fara illa.  Regeringen vidtar nu fler 


viktiga åtgärder för att motverka desinformationen. 


Åtgärder för att motverka desinformationen 


• Uppdrag till MPF att stärka förmågan att möta påverkanskampanjer. 


• Förstärkt uppdrag till Socialstyrelsen att motverka ryktesspridning och 


desinformation om socialtjänsten. I uppdraget ingår att ha nära dialog med 


Svenska Institutet, MPF och Myndigheten för stöd till trossamfund. 


• Straffet för våld eller hot mot tjänsteman ska skärpas och förolämpning 


mot tjänsteman ska kriminaliseras. Regeringen ger utredningen Åtgärder för 


att minska offentliganställdas utsatthet (Ju2022:02) tilläggsdirektiv. I det 


ingår också att ta fram förslag till ökat skydd för offentliganställdas 


personuppgifter.   


• Beslut om lagrådsremiss för att möjliggöra att ordningsvakter används i fler 


fall, som exempelvis på socialkontor 


 


Regeringen ger Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) i uppdrag att 


stärka förmågan att motstå otillbörlig informationspåverkan mot 


socialtjänsten. I uppdraget ingår bl.a. att samverka med berörda myndigheter 


i andra länder som utsatts för liknande påverkanskampanjer. Myndigheten 


ska också regelbundet ta fram fördjupande lägesbilder gällande otillbörlig 


informationspåverkan, samt stödja drabbade aktörer med rådgivning inom 


strategisk kommunikation för att bemöta identifierad informationspåverkan. 


Socialstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att motverka ryktesspridning och 


desinformation om socialtjänsten. Regeringen skjuter till 4 miljoner kronor 


för 2023 och förändrar uppdraget. Socialstyrelsen ska nu förstärka sitt arbete 


genom att föra fördjupad dialog med berörda aktörer samt arbeta för en ökad 


kunskapsspridning om socialtjänstens arbete. Det är av största vikt att 


Socialstyrelsen finns närvarande och kommunicerar fakta där 


desinformationen sprids. 


 


Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för 


att minska offentliganställdas utsatthet (Ju2022:02). Tilläggsdirektiven 
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innebär att utredaren ska lämna författningsförslag som innebär att straffet 


för våld eller hot mot tjänsteman skärps och att ett nytt brott som tar sikte på 


förolämpningar mot tjänstemän införs. Utredaren får även i uppdrag att, för 


vissa särskilt utsatta offentliganställda, lämna författningsförslag som 


innebär minskad exponering av offentliganställdas namn i beslut och andra 


handlingar som dokumenterar åtgärder och ett starkare skydd för uppgifter 


om offentliganställda och deras närstående. 


Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på en ny lag om 


ordningsvakter. I lagrådsremissen föreslås en mer flexibel och utökad 


användning av ordningsvakter. Ordningsvakter ska också få fler 


befogenheter. Det handlar bland annat om att de, om vissa förutsättningar är 


uppfyllda, ska få transportera vissa omhändertagna personer, förstöra 


beslagtagen alkohol och kroppsvisitera personer för att fastställa identiteten. 


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 


            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Akt 
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§ 63 Dnr 00008/2023  


Utbildningar och kurser 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Sveriges kommuner och regioner inbjuder 24 februari till en webbsänd 


heldag där de lyfter de mest aktuella frågorna på nationell nivå inom 


socialtjänstens verksamhetsområden. Den riktar sig till förtroendevalda, 


chefer eller strateger inom socialtjänsten och är ett tillfälle att ta del av 


pågående och kommande initiativ i form av aktuella utredningar och 


regeringsuppdrag som kommer att påverka socialtjänsten på lokal nivå.  


 


Medverkar gör bland annat äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.  


Huvudmannaskapsutredningen presenterar sina förslag på hur personlig 


assistans ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap och 


Samsjuklighetsutredningen presenterar sitt slutbetänkande. Därutöver inslag 


om desinformationskampanjen mot socialtjänsten och olika arbetssätt och 


förslag för att bryta nyrekrytering till gängkriminalitet. Och mycket mer 


därtill.  


Anmälan görs via följande länk: 


https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/aktu


elltinomsocialpolitik.68550.html  


 


Då dagen innebär en kostnad så behöver anmälan ske i samråd med 


nämndsordförande. Sista anmälningsdag är 23 februari. 


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


Hedersrelaterat våld – tidiga förebyggande insatser 


Vad kan socialtjänsten och andra aktörer göra för att motverka hedersnormer 


och förebygga våld och förtryck? SKR bjuder in till en heldag den 23 mars 


kl 9-16,10 om metoder och arbetssätt. Medverkar gör Hanna Cinthio, 


forskare i socialt arbete, samt MFoF som har ett uppdrag om 


föräldraskapsstöd i hederskontext.  Målgrupp är chefer, politiker och 


yrkesverksamma inom förskola, skola, elevhälsa, socialtjänst, hälso- och 


sjukvård.   


 


Anmälan görs via följande länk: 


https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/hed
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ersrelateratvaldochfortrycktidigaforebyggandeinsatser.68581.html?utm_sour


ce=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_cam


paign=SKR+socialtj%c3%a4nst+januari+2023 


 


Då dagen innebär en kostnad så behöver anmälan ske i samråd med 


nämndsordförande. Sista anmälningsdag är 22 mars. 


   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 


 


Beslutsexpediering  


2023-02-27 


Akt 


 





