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§23 Dnr00035/2020

nformaton om omed&bara omhändertaganden och
andra ordförandebe&ut 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska arbetsmarknads- och socialnämnden
informeras om de beslut som tas av ordförande eller annan av nämnden
fo•rordnad person gällande omedelbara omhändertaganden.

Även omplaceringsbeslut är att betrakta som omedelbara omhändertaganden
enligt definition i socialtjänstlagen. Dessutom ska nämnden informeras om
andra ordförandebeslut,

Den 10januari 2020 skedde ett omplaceringsbeslut enligt 11 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Den 13 januari 2020 skedde ett omplaceringsbeslut enligt 11 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Den 15 januari 2020 skedde ett omplaceringsbeslut enligt 11 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Den 30januari 2020 skedde två omedelbara omhändertaganden enligt 6 §
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Den 31januari 2020 skedde två omplaceringsbeslut enligt 11 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2020
Kopior på omedelbara omhändertaganden och omplaceringar daterade i
januari 2020

Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering
2020-02-28
Akt

Utdragsbestyrkande
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§24 Dnr00032/2020

Domar för kännedom 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. 1nformationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 18 februari 2020
finns följande domar för kännedom:

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål nr 5461-19 gällande
överklagan avseende ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten ger
arbetsmarknads- och socialnämnden rätt och avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål nr 5536-19 gällande
överklagan avseende ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten ger
arbetsmarknads- och socialnämnden rätt och avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål nr 3619-19 gällande
överklagan avseende ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten ger
arbetsmarknads- och socialnämnden rätt och avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål nr 4205-19 gällande
överklagan avseende ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten ger
arbetsmarknads- och socialnämnden rätt och avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål nr 4729-19 gällande
överklagan avseende ekonomiskt bistånd för begravningskostnader.
Förvaltningsrätten ger arbetsmarknads- och socialnämnden rätt och avslår
överklagandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2020
Domar daterade i januari 2020

Beslutsexpediering
2020-02-28
Akt

Utdragsbestyrkande
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§ 25 Dnr 00027/2020

Förvaltningschefen informerar 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Kenneth Forssell informerade arbetsmarknads- och
socialnämnden om vad som är aktuellt i förvaltningen.

Förvaltningschefen informerar om följ ande:
- Ny enhetschef för barn och mottagning - Sofia Larsson - presenteras
- Signs of Safety

- utbildningsinsatser startas för hela förvaltningen under
februari
- Arbetsförmedlingen har bett arbetsmarknads- och socialförvaltningen att ta
fram ett fo slag till gemensamt avtal. Arbetet med detta avtal pågår.
- Tankar kring kommande budgetdag
- Kostnadsfördelning för arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 46
procent av hela kostnaden är personalkostnader och 30 procent är placering.
För WO är personalkostnaderna 38 procent och resten handlar om
placeringar och försörjningsstöd.
- Nyckeltal för januari 2020.

Beslutsunderlag

Bildspel daterat den 18 februari 2020

Beslutsexpediering
2020-02-28
Akt

dragsbesyrkand
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§26 Dnr0004l/2020

Månadsuppföjnng 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1, Informationen har noterats.

2. Förvaltningen uppdras att göra en analys av försörjningsstöds siffror enligt
presentationen i månadsrapporten för januari 2020.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Kenneth Forssell presenterar under arbetsmarknads- och
socialnämndens sammanträde den 18 februari månadsuppföljningen för
januari 2020.

Beslutet som togs av arbetsmarknads- och socialnämnden den 21januari
2020 § 10 om att Mikael Björk skulle bjudas in till nämndsammanträdet den
18 februari är inte genomförbart då Mikael Björk har andra åtaganden denna
dag. Mikael Björk har bjudits in till sammanträdet den 24 mars 2020 och har
accepterat inbjudan.

Händer det något i kommunen som påverkar siffrorna för försörjningsstödet
och vad beror de stora svängningarna på?

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2020
Bildspel daterat den 18 februari 2020

Yrkanden

Waldemar Olsson (V) yrkar på att det ska göras en analys av
försörjningsstöds siffror.

Propositionsordning

Ordförande ställer yrkandet från Waldemar Olsson under proposition och
finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller yrkandet.

Utdragsbestyrkande
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§27 Dnr00352/2019

Sjukskrivningsta 2019

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

På arbetsmarknads- och socialnämnden den 19 november 2019 utlovades en
genomgång av 2019 års sjukskrivningsstatistik för arbetsmarknads- och
socialförvaltningen. Det har visat sig att siffrorna inte har kunnat tas fram
och bearbetats i den grad som behövs för att kunna presentera dem för
arbetsmarknads- och socialnämnden.

Personaichef Maria Carigren är inbjuden till arbetsmarknads- och
socialnämndens sammanträde den 24 mars 2020 för att presentera
sjukskrivningsstatistiken för 2019 och har accepterat detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2020

Beslutsexpediering
2020-02-28
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§28 Dnr0001012019

Boks’ut 2019

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. ASN godkänner bokslut för 2019 för drift samt investeringar, och skickar
dessa vidare till kommunstyrelsen och kommunful1miktige.

2. Godkänner verksamhetsberättelsen och skickar den vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott på 23 660 tkr
för år 2020. Underskottet finns främst inom verksamhetsområdena individ-
och familjeomsorg (WO) (minus 16 740 tkr) och arbetsmarknadsåtga•rder
(AME) (minus 5 866 tkr). Till detta läggs ett så kallat ofördelat
besparingskrav som kommit i “arv” från den gamla omsorgsnämnden på
1104 tkr och ett underskott gällande nämndens (politikens) egna kostnader
om 226 tkr.

WO redovisar ett underskott gentemot budget på 16 740 tkr. Främsta
anledningen är en fortsatt hög nivå för det totala antalet placeringar som man
tvingats göra under året - vilket också leder till motsvarande höga
placeringskostnader på totalen. WO har minskat sin totala kostnad för 2019
jämfört med 2018 med cirka 750 tks, men gentemot de anslagna medlen har
man alltså förbrukat 16,7 miljoner för mycket.

1 hela förvaltningen har känts av en flerårig trend med stadigt ökande antal
skyddsplaceringar av framförallt kvinnor och barn till följd av våld i nära
relation. Detta fortsätter att driva upp kostnaderna för dessa typer av
placeringar.

Under året har barn- och familjehems-enheten träget arbetat för att ersätta
konsuitstödda hem med egna (mindre kostsamma) familj ehem, samt ett
arbete i övrigt i syfte att få ned dygnskostnaderna per placering. Resultatet är
att kostnaden per enskild placering har minskat betydligt. Antalet
konsulstödda familjehem som anlitas har till exempel halverats under 2019.
Familjehemskostnaderna har därmed också visat på en positiv trend med
lägre kostnader än 2018.

ande
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Antalet placeringar som behövts go•ras på HVB-hem (hem för vård och
boende) ISIS-hem (Statens institutionsstyrelses hem) har dock ökat vilket
också lett till ökade kostnader da . Sammantaget har dock de totala
kostnaderna för placeringar och barn och unga legat på en oförändrad nivå
under 2019.

Försörjningsstöd har hållit en jämn kostnadsutveckling under 2019 och
också hållit sin budget. Något som är glädjande då i princip alla övriga av
länets kommuner visat på kraftigt ökade kostnader för försörjningsstöd. Vi
har här alltså lyckats bra relativt våra grannkommuner. Under året så stängde
Arbetsförmedlingen ner kontoret i Ljusdal vilket har påverkat
försörj ningsstödsenheten negativt.

Vidare bör noteras att anställningsstödet för så kallade extratjänster
avvecklades från statens sida under 2019, vilket för många kommuner
inneburit kraftigt ökade kostnader för både försörjningsstöd och
arbetsmarknadsenheten. 1 den dagern har försörjningsstödsenheten lyckats
hantera sitt uppdrag väl.

Vuxenheten har inom ramen för arbete med missbruksvården och våld i nära
relationer drivit ett ständigt utvecklingsarbete för att nå en budget i balans.
Ett kontinuerligt uppsökande motivationsarbete i kända riskmiljöer startades
upp i slutet av året, Nya arbetssätt med ökad resurstillsättning i arbetet med
klienter under pågående institutionsvård har satts in i syfte att förbättra
förutsättningarna i den del av vårdkedjan som följer på hemmaplan efter
avslutad vård - i huvudsak boende, sysselsättning och fortsatt stöd i
behovsprövad form via öppenvården.

Darmed bröts en tidigare skenande utveckling av ökade kostnader för
institutionsvård under året och kostnaderna för enheten gick till och med ned
något ijämförelse med 2018.

Arbetsmarknadsverksamheten (AME) redovisar ett underskott på 5 866 tkr.
Verksamheten har under året expanderat och utökat sitt samarbete med såväl
integrationsverksamheten som WO. AME tillsammans med Projekt eXtra
stöd har under året kapat stora kostnader som annars burits av
försörjningsseöd. Förvaltning och nämnd har resonerat som så att det är
bättre att människor har sysselsättning och insatser som leder mot egen
försörjning — än att passivt lyfta försörjningsstöd. Sålunda ligger stora delar
av AME:s underskott i linje med detta. Kostnader i samma storleksordning
eller högre hade eljest uppstått på försörjningsstöd.
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Integrationsverksamheten redovisar ett positivt resultat om cirka 1,5 miljoner
kr trots stora minskade intäkter (kraftigt minskande antal bosatta
kommunplacerade flyktingar som har skyddsskäl).

Verksamheten fortsätter omställningen från mottagandefokus till att satsa
mer på integrationsfrämj ande insatser. Integrationsverksamhetens överskott
redovisas ej i arbetsmarknads- och socialnäinndens resultat utan hanteras på
kornmunövergripande nivå.

Det kan vara värt att påminna om att Arbetsmarknads- och socialnämnden är
en helt ny nämnd som skapats inför 2019. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen kom formellt i drift först den 1 mars 2019. Redan vid
ingången till 2019 konstaterades att den tilldelade ramen låg cirka 21
miljoner lägre än vad behovet enligt bedömning från controller/enhetschefer
var, för att upprätthålla den verksamhet man hade vid årets ingång.

För att ytterligare förtydliga hur stort glappet mellan reell ingång 2019 och
budgettilldelning var, så motsvarar 21 miljoner cirka 17 % av den totala
förbrukningen 2019. Att förvänta sig en minskad förbrukning om 17 %
samtidigt som man startar upp en ny förvaltning kan så ha••r i efterhand
kanske tyckas vara optimistiskt.

Mellan 2015 och 2018 ökade IFO:s kostnader från cirka 84 miljoner till
120,5 miljoner. En ökning med 43 % på tre år. Den genomsnittliga
kostnadsökningen mellan 2015 och 2018 har varit cirka 12 miljoner per år.
Mellan 2018 och 2019 skedde däremot ingen ökning alls - istället minskade
kostnaden, om än marginellt (750 tkr). Mot den bakgrunden vill förvaltning
och nämnd ändock hävda att årets kostnadsutveckling är ett trendbrott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2020
Verksamhetsberättelse daterad den 7 februari 2020
Bokslut drift daterat den 7 februari 2020
Bokslut investeringar daterat den 7 februari 2020

Beslutsexpediering
2020-02-28
Kommunstyrelsen
Controllers
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§29 Dnr0003l/20l9

Redovisning aktuauseriflgar barn-, ungdoms- och
vuxenärenden individ- och familjeomSOrgen 2019

Arbetsmarknac!- och socialnrnndn besIut
1. Informationen har noterats

Sammanfattning av ärendet

1 Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplafl ingår att följa
antalet och utvecklingen av aktualiseringar inom individ och
familjeomsorgen för att säkerställa en väl anpassad verksamhet.

Ett ärende hos nämnden kan aktualiseras på i princip tre olika sätt genom
ansökan eller begäran, genom anmälan eller på annat sätt.

En ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen innebär en skyldighet för
nämnden att öppna ett ärende. Den enskilde/vårdnadshavaie kan go••ra en
ansökan. Aven barn kan ansöka om stöd och hjälp hos nämnden. Ett barn
som fyllt 15 år har rätt och föra talan i mål och ärenden enligt
Socialtj änstiagen.

En anmälan om att ett barn kan behöva stöd eller skydd kan komma från
såväl enskilda personer, myndigheter eller andra organisationer. En
aktualisering sker när någon får kännedom om eller misstänker att ett barn
far illa.

På annat sätt innebär att ett arende aktualiseras t ex vid begäran om ett
yttrande från en annan myndighet, information via media eller genom
nämndens egna iakttagelser. Familjebehandlare eller socialsekreterare kan
aktualisera ärenden som görs i samband med den egna verksamheten.

Aktuell redovisning av aktualiseringar omfattar Ljusdals kommun
verksamhetsoniråden avseende barn, unga och vuxna perioden juli-december
2019. Data hämtas från verksamhetssystemet Treserva.

1 Ljusdal gjordes det 790 aktualiseringar gällande barn och unga under 2019.
Det är 18 fler än föregående år 2018, då det inkom 772 aktualiseringar. En
ökning med 2,3 %.

randessignatu
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Under halvåret juli- december 2019 följer Ljusdal, den linje som vanligtvis
kan noteras. Antalet aktualiseringar vid barn/ungdom är något fler under
andra halvåret. 1januari sjunker aktualiseringarnas antal efter en höst med
något fler anmälningar.

Att följa antalet aktualiseringar innebär att vi kan öka fokus och gora
förändringar i verksamheten. Vi kan få en uppfattning över hur utvecklingen
kan se ut över tid och vara mer följ sam. Med stöd av data, i form av
nyckeltal, så kan vi se hur väl vi påverkar antalet aktualiseringar som
återkommer eller de ärenden där vi kopplar en orosanmälan till pågående
utredning eller insats

Det är noterbart att antalet aktualiseringar ökar. Aktuella svenska studier och
kartläggningar ger en samstämmig bild av antalet anmälningar och antalet
barn som berörs har ökat över tid. Detta framkommer i Socialstyrelsens
nationella kartläggning 2018, “Anmälningar om barn som far illa eller
misstänks fara illa”. Det är troligt att utvecklingen framöver innebär en
fortsatt ökning. Allt fler har kunskap om, uppmärksammar och anmäler barn
som far illa eller misstänks fara illa.

Vilken betydelse barnkonventionen kan ha framöver är oklar idag. Det kan
tänkas att verksamheter som möter barn och unga kommer att belysa frågan
ytterligare nu när barnkonvention blivit lag. Det kan innebära att de i sina
verksamheter blir mer vaksamma på när barn inte får sina grundläggande
rättigheter tillgodosedda. Aktuellt idag är även det påbörjade arbetet med att
ta fram digitala formulär och e-tjänster för att göra anmälningar. Det blir allt
lättare att göra en anmälan, vi blir mer tillgängliga.

1 Ljusdal inkom det under perioden juli- december 2019 totalt 417
aktualiseringar, fördelade på 246 barn och 171 ungdom. Det som anmäldes
vad gäller barn 0-12 år berörde främst en oro kopplat till omsorgssvikt, våld
inom familjen och relationsproblem inom familjen. Unga åldern 13-20
aktualiseras med en tonvikt på beteendeproblem och omsorgssvikt. De som
främst gör anmälningarna inom barn är skola, annan privatperson ochleller
att socialtjänsten gör anmälan på egen kännedom. En oro gällande
ungdomarna kommer till socialtjänstens kännedom främst via polis och
skola.

Hur många anmälningar har lett till beslut om utredning? När det gäller barn
perioden juli- december 2019, så inleddes 106 utredningar och 58
aktualiseringar har tillförts en redan pågående utredning. Totalt antal
aktualiseringar gällande barn har under andra halvåret varit 246. Vad gäller
ungdom så har det i samband med 61 aktualiseringar beslutats om att inte

Justarandas signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALSKOMMUN Sida
PROTOKOLL 19(35)

ArbetsmarknadS- och socialnämnden Datum

inleda utredning. Totalt inkom det 171 aktualiseringar till ungdom perioden
juli- december 2019. Beslut har tagits om att inleda utredning vid 30
aktualiseringar i samband med anmälan och tio utredningar har inletts efter
ansökan av den unge. Beslut har tagits om att tillföra aktualiseringen till
pågående utredning vid 58 tillfällen.

Vuxenärenden ökar. Antalet aktualiseringar blir fler där vuxna söker stöd
ochleller aktualiseras av annan part. Under halvåret juli- december 2019 har
det gjorts 80 aktualiseringar. Att vuxna söker stöd för sin egen del är
önskvärt, då motivation är en viktig faktor i förändringsarbete. Noterbart är
att vuxenenheten haft en ökning de senaste tre åren da•r den enskilde vill ha
hjälp. Under andra halvåret 2017 hade 22 % beslutskoden den enskilde har
aktualiserat ett ärende. Under 2018 var det 27 % och 30 % under 2019. 1 ett
fokus mot ett mer förebyggande arbete och tidig upptäckt kan trenden
kanske hålla i sig.

Frågan kring våld är aktuell. Vi kan se en ökning av antalet barn/unga som
aktualiseras med en misstänkt oro om att de blivit utsatta för våld och
övergrepp. När det gäller vuxna så har vi inte använt beslutskoden våld i
nära relation på det sättet att vi kan jämföra bakåt i tiden. Den siffra vi har
för andra halvåret 2019 är att 31 aktualiseringar (11.8 %) har gjorts med
koden våld i nära relation.

Avslutande kommentarer

1 Ljusdal använder vi oss av en mottagningsfunktion. De kodar inkommen
anmälan. Den som registrerar anmälan i verksamhetssystemet tolkar
innehållet och definierar anmälningsorsak. Hur stor del av antalet barn/unga
aktualiseringar som vi inleder utredning kan med detta skilja sig på i landet.
En del kommuner visar upp en siffra på att inleda utredningar i 38 % av
antalet aktualiseringar och i andra 58 %.

1 Ljusdal ökar antalet aktualiseringar gällande barn, unga och vuxna. Ett
arbete har påbörjats med att se över hur vi organiserar oss och med vilket
arbetssätt vi använder oss i samband med förhandsbedömniflgar. Vi behöver
arbeta med det som är viktigt och göra det effektivt. Fokus kommer att ligga
på ett förebyggande arbete gällande barn och vuxna. Genom att t ex arbeta
tidigt och samordnat kan skolan och elevhälsan, hälso- och sjukvården,
polisen och socialtjänsten ge barn och unga stöd innan problemen eskalerat.
Mottagningsfunktionen behöver utvecklas vidare, liksom arbetet att öka
delaktigheten hos brukare.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
2020-02.- 18

§30 Dnr00045/2020

Folkhäjsoarbete

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår

Kommunstyrelsen beslutar

1. Behovet av komrnunövergripande hantering av foikhälsofrågorna behöver
utredas under 2020.

Sammanfattning av ärendet

Sedan folkhälsosamordnartj änsten togs bort ser arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att det finns en hel del saker och uppgifter som bör ligga
på kommunövergripande nivå som “hänger i luften”.

Då en hel del av dessa berör saker som arbetsmarknads- och
socialförvaltningen kommer i kontakt med i sitt dagliga arbete, men ingen
ansvarig eller utpekad person finns har uppgifterna

— trots sin
kommunövergripande karaktär

— ibland hamnat i knät hos en enskild
tjänsteman eller att ingen hanterar uppgiften alls.

Det finns en uppenbar fara i att inget kommunövergripande arbete görs inom
följande segment:
- Suicidprevention

- bör också innefatta rutiner för hur det ska hanteras när
ett självmord har begåtts och anställda inom kommunen på något sätt berörs.
- Alkohol- och drogstrategi (länsstyrelsen påpekade att sådan saknas vid sin
verksamhetsöversyn av alkoholhandläggningen). Det har funnits tidigare,
men ingen aktuell finns.
- Kommunövergripande strategi gällande våld i nära relationer, vilket är ett
prioriterat område även regionalt och nationellt.
- Kommunövergripande strategi gällande hedersvåld
- Mottagare av och bevakare av undersökningarna CAN (centralförbundet
för alkohol- och narkotikaupplysning) om elevers alkohol- och drogvanor
och LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) från myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor
- Arbete mot våldsbejakande extrernism
- Tandvård

— både försörjningsstöd, budet- och skuldrådgivningen och de
sociala samfonderna har sett ett ökat tryck gällande ansökningar för hjälp
med tandvård.

fJTerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknad och socialnämnden

Dessa frågor behöver lyftas från enskild förvaltniflgS och nämnds hantering
till en kommUflöVerjPde nivå. På så sätt kan man få synergieffekter och
en bättre överblick över frågorna som helhet. Ur rättviseper5Ptw r det
också bra att lyfta dessa frågor då många av dem kan medföra ökade
kostnader för en enskild nämnds budget nr frågorna egentligen r större än
för en separat nämnds vidkommafld

lutsunderlag

TjänsteskriV5e daterad den 14 januari 2020

1utsexpedierg
2020-02-28
KommuflstYrels
Akt
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
202002 18

§31 Dnr00053/2020

Samråd kvaNtetsprogram för Östernäs

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1, Antar förvaltningens förslag till svar.

2. Skickar svaret till samhällserviceförvaltningen,

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Den 20januari 2020 fick arbetsmarknads- och socialnämnden förfrågan om
att skicka in synpunkter gällande kvalitetsprogram för Östernäs. Svaret på
samrådet ska vara inne senast 21 februari 2020. Då samrådet kom nämnden
tillhanda dagen innan nämndsammanträdet i januari hann det inte med i
några handlingar utan skickades ut separat för kännedom.
Efter en diskussion enades arbetsmarknads- och socialnämnden om att
uppdra till förvaltningen att utforma ett svar till nämndsammanträdet i
februari.

Arbetsmarknads- och socialnä,nndens svar
Arbetsmarknads- och socialnämnden tycker att det är bra att det blir något
nytt och är positiva till att det skapas en ny stadsdel i Ljusdal. Arbetet
behöver starta så att det syns att det händer saker. Nämnden uttalar även att
kvalitetsprogrammet har synliggjorts på ett bra sätt i samrådshandlingarna.
Dock vill nämnden erinra om att det blev lite väl lite tid för att kunna
genomlysa materialet på ett noggrant sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2020
Kvalitetsprogram daterat den 20januari 2020
Följebrev daterat den 20januari 2020

Beslutsexpediering
2020-02-18
S amhällsserviceförvaltningen
Akt

TJisbestyrkande
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
202002 18

§32 Dnr00159/2019

KajvaN

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

2. Projekt Kajvall avslutas då finansiering saknas för att gå vidare enligt
tänkt projektplan.

3. Ärendet skickas tillbaka till samhälisservicenämnden med befintlig
information.

Sammanfattning av ärendet

Den 18juni 2019 beslutade arbetsmarknads— och socialnämnden om en
utredning som skulle undersöka om anläggningen i Kajvall skulle kunna
drivas som en verksamhet inom arbetsmarknadsenheten.

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 20 augusti 2019
presenterades utredningen och nämnden beslutade om att projekt Kajvall
skulle startas. En förutsättning för starten var dock att den ansökan om
finansiering som skickades till kommunstyrelsen på samma sammanträde §
200 beviljades.

Den 6 september 2019 kom en begäran från kommunstyrelsen beredning om
att ytterligare ekonomiskt underlag skulle skickas in. Förvaltningen skapade
ett kompletterande underlag som skickades till kommunstyrelsen den 16
september. Kommunstyrelsen har inte fattat något beslut och har heller inte
tagit upp frågan.

Parallellt med att det kompletterade underlaget togs fram till
kommunstyrelsen gjordes en ansökan till Region Gävleborg om regionala
sociala investeringsmedel.
Den 19 december 2019 kom ett avslagsbeslut gällande bidrag från Region
Gävleborgs hållbarhetsdirektör om regionala sociala investeringsmedel,

På arbetsmarknads— och socialnämnden den 18 februari 2020 informerar
enhetschef för arbetsmarknadsenheten nämnden om nuläge och hur det ser ut
med projekt Kajvall. Arbetsmarknads— och socialnämnden behöver ta ett
beslut om hur de tänker sig en eventuell framtid för projektet.

flrandssnatur dbesk
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Arbetsmarknads- och socialnämnden

Beslutsunderlag

PROTOKOLL

Datum

2020-02-18

Sida
25(35)

Tjänsteskrivelse daterad den 31januari 2020

Yrkanden

Marie Miii (LB) yrkar på att arbetsmarknads- och socialnämnden begär att
kommunstyrelsen ska ta upp frågan om finansiering för projektet (500 000
kronor) för att minska försörjningsstödet i kommunen.

Marie Miii (LB) yrkar på att om kommunstyreisen inte beviljar
finansieringen ska arbetsmarknads- och socialnämnden ta kostnaden själv
(500 000 kronor) för att minska försörjningsstödet i kommunen,

Propositionsordning

Ordförande ställer yrkandet om att begära finansiering av kommunstyrelsen
under proposition och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden avslår
yrkandet. Omröstning begärs och ska verkställas. Arbetsmarknads- och
socialnämnden röstar ja för avslag och nej för bifall.

Ordförande ställer yrkandet om att arbetsmarknads- och socialnämnden
själva ska finansiera projektet under proposition och finner att
arbetsmarknads- och socialnämnden avslår yrkandet. Omröstning begärs och
ska verkställas. Arbetsmarknads- och socialnämnden röstar ja för avslag och
nej för bifall.

Omröstningsresultat

Med 7 ja- röster och 2 nej-röster avslås yrkandet om att begära finansiering
hos kommunstyrelsen.

Omröstningsprotokoll § 32 yrkande om

att begara finansiering hos kommunstvrelsen

Ledamöter Parti Ja Nej

Ove Schönning S X

Maria Fernmalm S X

KennetHedman M X

Margareta Bergkvist MP X

Justerandes sgnatui Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Datlim

2020-02-18

Sida
26(35)

Suzanne Blomqvist L X

Barbro And in Mattsson C X

Waldemar Olsson V X

Marie Miii LB — X

Kurt Ljung SD — X

Totalt 7 2

Med 7 ja- röster och 2 nej-röster avslås yrkandet om att arbetsmarknads- och
socialnämnden ska finansiera projektet.

Omröstningsprotokoll § 32 yrkande om

att ASN ska finansiera projektet

Ledamöter Parti Ja Nej

Ove Schönning S X

Maria Fernmalm S X

Kennet Hedman M X

Margareta Bergkvist MP X

Suzanne Blomqvist L X

Barbro Andin Mattsson C X

Waldemar Olsson V X

Marie Miii LB — X

Kurt Ljung SD — X

Totalt 7 2

Protokollsanteckning

Marie Miii (LB) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsexpediering
2020-02-28
5 amhällsservicenämnden
Akt

flrandesur Utdragsbeslyrkande
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
02 18

§ 33 Dnr 00463/2019

Remss gäNande språkpNkt d&tagande 1
grundutbNdning i svenska för rätt tiN försörjningsstöd

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Diskussionen har noterats.

2. Förvaltningen får i uppdrag att skriva ett förslag till remissyttrande till
arbetsmarknads- och socialnämnden.

3. Beslut om yttrandet ska fattas på arbetsmarknads- och socialnämnden den
24 mars 2020.

Sammanfattning av ärendet

Regeringskansliet skickade för socialdepartementets räkning ut en remiss
gällande språkplikt - deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till
försörjningsstöd den 20 december 2019. Bland kommunerna som har valts ut
som remissinstanser finns Ljusdals kommun.

Remissen ska besvaras senast den 27 mars 2020. Det innebär att
arbetsmarknads- och socialnämnden får remissen för information och
diskussion på sammanträdet den 21 januari 2020 samt för ytterligare
diskussion på sammanträdet den 18 februari. Beslut om remissvar behöver
fattas senast på nämndsammanträdet den 24 mars med omedelbar justering.

Ur nämndens diskussion den 18 februari framkom följande:
- det här borde vara en självklarhet
- positivt
- det aktuella förslaget kommer inte att förändra den individuella
bedömningen
- positiva till remissen
- det här kan bli ett bra stöd för kvinnor att de ska få komma ut och lära sig
- känns självklart

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2020
Missiv daterat den 20 december 2019
Promemoria daterad den 20 december 2019

[Jisterandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering
2020-02-28
Akt

iusterandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
2020-02- 18

§34 Dnr00047/2020

Budgetdag för arbetsmarknads och socanämnden
2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats,

Sammanfattning av ärendet

Den 1 april 2020 bjuds arbetsmarknads- och socialnämnden och —

förvaltningen in till årets budgetdag. Den kommer att hållas i folkparken i
Ljusdal. Se detaljuppgifter i bifogad inbjudan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2020
Inbjudan

Beslutsexpediering
2020-02-28
Akt

irandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
2020M218

§35 Dnr000l9/2020

Redovisning av d&egerngsbe&ut arbetsmarknads
och sociafärvatnngen 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Listor redovisas, daterade den 10 februari 2020, över delegeringsbeslut inom
individ- och familjeomsorgen i januari 2020 avseende utredning och
behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, lagen om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 31januari 2020
Delegeringsbeslut översikt tabell daterad den 10 februari 2020

Beslutsexpediering
2020-02-28
Akt

Jiandes signatur — Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
02- 18

§36 Dnr0003l/2020

Ärenden för kännedom 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

1 en lagrådsremiss daterad den 6 februari 2020 föreslår regeringen att ett nytt
brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år.
Regeringen föreslår även en ny straffskärpningsgrund för brott med
hedersmotiv samt ett nytt verktyg, ett utreseförbud, för att ytterligare stärka
skyddet mot hedersrelaterad brottslighet.

1 april 2019 fattade arbetsmarknads- och socialnämnden beslut om att
föreningsbidragen för Brottsofferjouren och kvinnojouren Viljan borde
flyttas från omsorgsnämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Omsorgsnämnden har inte hanterat frågan, men den 5 februari 2020 kom
arbetsmarknads- och socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen överens
om att flytten ska genomföras. Samtidigt ska motsvarande del av summan
för föreningsbidraget överföras till arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Detta innebär att tilldelning av föreningsbidrag för Brottsofferjouren och
kvinnojouren Viljan för verksamhetsåret 2020 ska beslutas av
arbetsmarknads- och socialnämnden.

Beslut på fördelning kommer upp på nämndsammanträdet i april då avtal
med minst en av dessa parter säger att verksamhetsberättelse och
verksamhetspian ska skickas in senast 31 mars.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gett ut meddelande 1/2020 där
de meddelar att de godkänner överenskommelsen mellan staten och dem om
psykisk hälsa 2020.

Överenskommelsen mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) för 2020 är en ettårig överenskommelse där parterna är
överens om att det långsiktiga arbetet med att stödja utvecklingen av insatser
för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv
vård och stöd till personer med allvarlig problematik behöver fortsätta.
Regeringen och SKR är vidare överens om att det behövs tydliga incitament

Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads och socialnämnden
02 18

till förändring men också utrymme att genom lokala anpassningar utnyttja
stimulansmedlen på mest effektiva sätt.

Stimulansmedel fördelas till kommunerna enligt följande: 200 000 000
kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och första••rkning
av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller liknande.
Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 100 000 000 kronor för
kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst. Medlen
fördelas efter befolkningsmängd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2020

Beslutsexpediering
2020-02-28
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
02 18

§37 Dnr0003O/2020

ProtokoN för kännedom 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 18 februari 2020
finns följande protokoll för kännedom:

Protokoll från kommunfullmäktige 2020-01-27 § 1 Budget 2020, ELP 2021-
2022 Beslut: 1, Valberedningen ges i uppdrag att ta fram kostnadsresultatet
för 2019 års nya organisation och jämföra detta mot den beräknade
kostnadsökningen som gjordes 2018 inför omorganisationen. Därefter ses
arvodesreglementet över. 2. Budgetberedningens reviderade förslag till
kommunens budget för 2020 med fördelning av ekonomiska ramar för 2020
samt långtidspian för 2021-2022 godkänns. 3. Nämndernas budgetbeslut
noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2020

Beslutsexpediering
2020-02-xx
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
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§38 Dnr00033/2020

UtbUdningar och kurser 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till seminariet Innan
krisen knackar på den 25 februari 2020 mellan klockan 10-16. Seminariet
sänds via webben och lokal är Ljusdalssalen.

Allvarliga händelser, medborgare som känner sig felbehandlade, misstag och
felaktigt hanterade ärenden, exemplen är många där situationen inom
socialtjänsten kan växa till krisnivåer. Vad kan göras innan, under och efter
en kris? Med hjälp av forskare, representanter från IVO, experter och
socialchefer med egen erfarenhet delar vi aktuell kunskap på området.

Du behöver inte anmäla ditt deltagande utan det är bara att komma. Man kan
även delta i delar av dagen. Ur programmet: 10.05-10.20 När krisen knackar
på, 10.20-11 .00 Lex Sarah — ett sätt att synliggöra rnissförhållanden, 11.10-
11.55 Lex Sarah — att förekomma krisen, 12.45-13.40 När krisen inträffar —

panelsamtal om svåra, konkreta händelser, 13.50-14.30 Kommunicera före,
under och efter krisen, 14.50 - 15.00 Att vara personligen uthängd, 15.00-
15.45 Mindre personfixering gör mötet med media bättre samt 15.45-16.00
Avslutande reflektion

Länk skickas ut till ledamöterna i efterhand.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2020

Beslutsexpediering
2020-02-28
Akt

[Jerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§39 Dnr00026/2020

Övriga ärenden arbetsmarknads och socanämnden
2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Diskussionen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Suzanne Blomqvist (L) ställer frågan om SKOS 2.0 kan förtydligas utifrån
det akuta skeendet.

Förvaltningschef Kenneth Forssell svarar och nämnden diskuterar frågan.

Suzanne Blomqvist (L) ställer en fråga om social dumpning och hur det ser
ut i Ljusdal.

Förvaltningschef Kenneth Forssell svarar.

Beslutsexpediering
2020-02-28
Akt

rans signatur Utdragsbestyrkande


