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Arbetsmarknads- och socialnämnden
2020M616

Plats och tid Liusdaissalen. tisdagen den 16 luni 2020 klockan 08:30-14:00

Beslutande Ledamöter
Ove Schönning (S). Ordförande
Maria Fernrnalrn (S). 1:e vice ordförande
Kennet Hedman (M), 2:e vice ordfo•rande
Margareta Bergkvist (MP)
Jessica Eriksson (S) tjänstgörande ersättare för Suzanne Blomqvist (L)
Barbro Andin Mattsson (C)
Waldemar Olsson (V)
Kurt Ljung (SD)

Övriga deltagande Kenneth Forssell, förvaltningschef
Jenny Apeigren, socialsekreterare, § 97-98
Sofia Larsson, enhetscheflFO, § 99-100
Jessica Helin, socialsekreterare, § 99-100
IM, moder/vårdnadshavare, § 99-100, medverkan via telefon
Fouad Hussein Alarab, fader, vårdnadshavare, § 99-100
Advokat Amir Amdouni (pappas ombud), § 99-100
Advokat Diyar Bedirhanouglu (mammas ombud), §99-100, medverkan via
telefon
Tolk vid behov, § 99-100
Linnea van Wagenen, § 105
Jennie Olsson, controller, § 106
Alesia Majstorovic, controller, § 106
Karoline Grönholm, projektiedare, § 107
Peter Knapp, enhetschef AME, § 109-110
Carina Silfver, handläggare, § 110
Äsa Älander, nämndsekreterare

Utses att justera Margareta Bergkvist

Justeringens plats och tid Kommunkansliet plan 5, Kommunhuset, Ljusdal, 2020-06-23, klockan 14:00
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ANSLAGSBEVIS

Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammantrödesdatum 2020-06-16

Datum för anslags uppsöttande 2020-06-24

Datum för anslags ned tagande 2020071 5

Förvaringspiats flir protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Aph Åland (

Justerandes signatur Utdragsbestyrkandg
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§ 101 Dnr 00032/2020

Domar för kännedom 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16juni 2020
finns följande domar för kännedom:

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 378-20 gällande
ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i
enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 1670-20 gällande
ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avskriver överklagandet då den
ansökande tar tillbaka det. Beslutet är i enlighet med arbetsmarknads- och
socialnämndens beslut.

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 379-20 gällande
ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i
enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 16 19-20 gällande vård
med stöd av LVU. Förvaltningsrätten dömer till vård vilket är i enlighet med
arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2020
Domar daterade från 12 maj till 18 maj 2020

Beslutsexpediering
2020-06-24
Akt

Justerandes sgnatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALSKQMMUN Sida
PROTOKOLL 9(24)

Arbetsmarknads- och socialnämnden
06 16

§ 102 Dnr 00035/2020

nformaflon om omede’bara omhändertaganden och
andra ordförandebeshjt 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Enligt socialtj änstiagen (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 11 maj 2020 skedde ett omplaceringsbeslut enligt 11 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Den 20 maj 2020 skedde två omedelbara omhändertaganden enligt 6 § lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Den 20 maj 2020 skedde två placeringsbeslut enligt Il § lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU).

Beshitsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2020
Beslut från den 11 maj till 20 maj 2020

Beslutsexpediering
2020-06-24
Akt

estyrkande
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§ 103 Dnr 00027/2020

Förvaftnngschefen informerar 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16juni 2020
informerar förvaltningscheC Kenneth Forssell om det som är aktuellt inom
förvaltningen.
- byte av lokaler för förvaltningen.
- verksamhetsutvecklare har sagt upp sig och förvaltningen utvärderar hur
tjänsten ska se ut framåt.
- muslimskt kvarter för begravning - dialog pågår.
- kostnad per brukare 2019 kommer presenteras för nämnden i augusti.
- utbildning gällande LSS för arbetsmarknads- och socialnämnden och
omsorgsnämnden för samarbete framåt har hållits.

Beslutsunderlag

Bildspel daterat den 16 maj 2020

Beslutsexpediering
2020-06-24
Akt

Justerandes sgnatur UtdragsbestyrRande
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§ 104 Dnr 00041/2020

Månadsuppföjnng 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16 juni 2020
presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppfölj ning för maj
2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2020
Bildspel daterat den 16juni 2020

Beslutsexpediering
2020-06-24
Akt

ragsbestyrkande
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§ 105 Dnr 00028/2020

Externa besök arbetsmarknads- och socanämnden
2020

Arbetsniarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Linnea van Wangenen är chef för den nya enheten för strategisk och hållbar
utveckling. På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16
juni 2020 deltar hon och berättar om enheten och dess uppdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2020

Beslutsexpediering
2020-06-24
Akt
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§ 106 Dnr 00004/2020

Budget 2021 samt ELP 2022-2023

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Begära hos Kommunfullmäktige att ASN erhåller täckning av underskott
av kommunens bilpoolshantering för 2021 och fortsättningsvis. ASN är av
uppfattningen att övergripande kommunala kostnader bör täckas centralt.
Uppskattad kostnad under 2021 = 500 tkr.

2. Begära hos Kommunfullmäktige att nämnden tilldelas 3 051 tkr från de
socioekonomiska medel som kommunen erhåller från tillväxtverket

3. Begära hos Kommunfullmäktige att utöver ovanstående äskanden tilldelas
en utökad budgetram för år 2021 med 7 101 tkr, samt för år 2022 en
utökning med 2 309 tkr kronor jämfört med den ekonomiska långtidsplanen
(ELP).

4. Arbetsmarknads- och socialnämnden begär därmed en driftbudget år 2021
om 128 689 tkr, för år 2022 (ELP) om 121 189 tkr, samt föreslår också en
ram för ASN i 2023 rs ELP om 118 880 tkr - vilket ha••rned överlämnas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

5. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att ramarna i
investeringsbudget för nämndens vidräkning sätts till 400 tkr för år 2021
samt om 400 tkr för vartdera året i ELP 2022—2023, vilket ha•rmed
överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

6. Slutgiltigt budgetbeslut tas av Arbetsmarknads- och socialnämnden på
sammanträdet den 25 augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet

Enligt de förutsättningar som de nya direktiven från budgetberedning och
kommunstyrelsen (KS) medför, s behöver Arbetsmarknads- och
socialnämnden i augusti ta beslut gällande ramar driftbudget 202 1 samt
2022—2023 (ELP) för både drift och investering. 1 det beslutet talar nämnden
om för (KS) samt kommunfullmäktige (KF) hur mycket pengar som
nämnden behöver för att klara verksamheten när alla besparingar som är
möjliga har genoifo••rts.

-justerandes signatur Urdragsbesvreance
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Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om rådande ekonomisk
långtidspian för 2020-2022. Efter detta har rarnarna för 2021 och 2022 enligt
direktiv sänkts med 5 %. För Arbetsmarknads- och socialnämnden för
betyder detta att man för 2021 tilldelats 121 588 tkr och för år 2022 118 880
tkr. För 2023 finns ännu ingen ram tilldelad. Nämnden föreslår därför i
liggande förslag den summa som nämnden tror sig kunna komma ned i 2023.

Arbetsmarknads— och socialnämnden yrkar i härförvarande fo•rslag på en
budgetram för 2021 om 128 689 tkr (en utökning med 7 101 tkr (jmf med
ram enligt budgetdirektiv), samt en budgetram om 121 189 tkr för år 2022
(en utökning med 2 309 tkr), samt yrkar på en framtida budgetram för 2023
om 118 180 tkr.

Budgetförslag driftbudget 2021 samt ELP 2022-2023:
2021: 128 689 tkr
2022: 121 189 tkr
2023: 118 180 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15juni 2020

Beshitsexpediering
2020-06-24
Kommunstyrelsen för kännedom
Akt

Justerandes sgnatur Utdragsbestyrkande
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§ 107 Dnr00397/2019

SKOS 2O - ett samverkansprojekt arbetsmarknads- och
socia’nämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1, Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Projekt SKOS 2.0 är ett samverkansprojekt mellan utbildningsförvaltningen
och arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som pågått juni 2019 —maj
2020.
Utifrån att behov identifierats av ökad samverkan mellan förvaltningarna,
gällande barn och ungdomar som befinner sig i farozonen för att fara illa,
beslutades om att tillsätta en projektiedare för inventera det arbete som görs i
kommunen, samt för att ta fram förslag på hur det förebyggande arbetet och
de tidiga insatserna till målgruppen kan organiseras.

Syftet med projektet var att titta på hur samverkan i förebyggande och tidiga
insatser kring barn och unga som far illa eller riskerar att far illa ser ut idag,
vad fungerar bra och vad behöver utvecklas.

Projektet har utmynnat i ett organisationsförslag kring hur kommunen kan
organisera sitt förebyggande arbete och sina tidiga insatser riktade mot barn
och ungdomar som befinner sig i farozonen för att fara illa, eller riskerar att
fara illa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2020
Bildspel daterat den 16juni 2020

Beslutsexpediering
2020-06-24
Akt

Justerandes sgnatur Utdragsbestyrkande
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§ 108 Dnr00136/2020

RiktNnje för föreningsbidrag och bidrag från de sociala
samfonderna

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Riktlinjen för föreningsbidrag och bidrag från de sociala samfonderna
fastslås.

Sammanfattning av ärendet

1 dagsläget finns inga övergripande riktlinjer för de bidrag som
arbetsmarknads- och socialnämnden står som huvudman för. Det finns
stadgar, löst skrivna regelverk och i förekommande fall avtal, men ingen
övergripande samlad riktlinje. De befintliga avtalen och regelverken är
dessutom med omsorgsnämnden som huvudman så en omfattande revision
behöver göras även gällande dokument underliggande riktlinjen.
En aktuell riktlinje bör finnas utifrån att befintliga avtal framöver ska
omförhandlas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2020
Riktlinjer daterade den 128 maj 2020

Beslutsexpediering
2020-06-24
Förvaltningen
ComAround
Akt

Justerandes sgnatur Utdragsbestyrkande
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§ 109 DnrOOl3B/2020

Bilpoolen

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Bilpoolen är en verksamhet som utnyttjas av hela kommunen och bör inte
belasta en enskild nämnds budget. Av den anledningen samt att ekonomin
för bilpoolsverksamhetefl inte bär sig genereras ett underskott varje år. Ska
bilpoolen finnas kvar i den omfattning den har nu bo•r dess kostnad hanteras
centralt. 1 dagsläget finns ett uppdrag från kommunstyrelsen till
kommunchefen om att utreda framtiden för bilpoolen — utredningen beräknas
starta efter semestrarna.

Däremot är bilpoolens verkstad knuten till arbetsmarknadsenheten något som
bör finnas kvar i nuvarande regi så länge bilpoolen består då den bedriver
service till bilarna på ett ytterst ekonomiskt hållbart sätt ut flera perspektiv.
Till exempel kommer individer ut i arbete där istället för att passivt uppbilra
förs ölj ningsstöd.

Ur rättviseperspektiv är det också bättre att bilpoolen ligger under
kommunstyrelsen då alla verksamheter och inte enbart personal från
arbetsmarknads- och socialnämnden nyttjar möjligheten till att använda
bilarna. En utredning om framtiden behövs där man bland annat ställer
frågan om en hilpool verkligen är det kostnadseffektivaste och bästa sättet att
ge förvaltningarna tillgång till bilar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2020
Redovisning daterad den 3 juni 2020

Beslutsexpediering
2020-06-24
Kommunstyrelsen för kännedom
Akt

Justerardes sgr.atur tdragshestyrRarde
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§ 110 Dnr00133/2020

Frtidsbank

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Ateremittera ärendet till ärendeberedningen 11 augusti.

Sammanfattning av ärendet

1 vår kommun, precis som i hela landet, finns mängder av sport- och
friluftsutrustning som inte längre används, utan bara samlar damm. Det kan
vara skridskorna som är urväxta, skidorna som är för korta, eller flytvästen
som har ersatts av en ny. 1 Ljusdal kommun finns ingen fritidsbank eller
motsvarande som tar till vara denna resurs.

För den som vill prova på nya idrotter och friluftsaktiviteter, eller bara vill
utöva aktiviteten vid enstaka tillfällen, kan det bli en kostsam historia att
köpa utrustning. Då är det bättre att låna först, både för plånboken och för
miljön.

Inrättandet av en fritidsbank skulle också kunna vara ett sätt att minska
försörjningsstöd och ansökan om medel från de sociala samfonderna då
utlåningen sker gratis.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2020
Utvärdering daterad i maj 2020

Beslutsexpediering
2020-06-24
Kommunstyrelsen
Akt

Ijusterandes sgnatur Utdragsbestyrkande
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§ 111 Dnr000ig/2020

Redovisning av d&egeringsbesut arbetsmarknads.
och soci&förvatningen 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Listor redovisas, daterade den 8 juni 2020, över delegeringsbeslut inom
individ- och familjeomsorgen i februari 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 29 maj 2020
Lista delegeringsbeslut daterad den 29 maj 2020

Beslutsexpediering
2020-06-24
Akt

Justerandes sgnatur utdragsbestyrkande
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§ 112 Dnr0003l/2020

Ärenden för kännedom 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Till Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16 juni 2020
finns följande ärenden för kännedom:

Regeringen vill stärka processen kring smittskyddstillsynen på
serveringsställen med syfte att minska riskerna för ytterligare
samhällsspridning av coronaviruset. Förslaget som presenterades den 29 maj
2020 innebär att kommunerna ansvarar för hela kedjan av tillsyn, från
inspektion till beslut.

Kommunerna har sedan tidigare kunskapen och erfarenheten av att vara
tillsynsmyndighet mot serveringsställen enligt alkohollagen och
livsmedelslagen. Smittskyddsläkaren kommer fortfarande ge rådgivning till
kommunerna ur smittskyddssynpunkt vid behov. Den tillfälliga lagen
föreslås träda i kraft den 1juli 2020 och upphöra att gälla vid utgången av
2020. 1 förslaget ligger även budgettillskott till kommunerna för denna
uppgift.

Vid ett webbinarium gällande olika nyheter inom rättspraxisområdet stod det
klart att enbart ett 20-tal kommuner i Sverige har applicerat rättpraxis
gällande hernlighållande av vistelseort och umgängeshegränsning.
Tolkningen som är allmän idag inom rättsväsendet är att just hemlighållande
av vistelseort och umgängeshegränsning är ett så stort ingrepp i den privata
sfären att det inte är delegerbart enligt kommunallagen (20 17:725) 6 kap 3 §
och ska alltså avgöras av nämnden. Detta gäller för ursprungsbeslut —

övervägande får fattas på delegation av ett arbetsutskott. En av dessa
kommuner som gör på rätt sätt enligt gängse rättspraxis är Ljusdal.

Unicef har via grundskolor i Stockholm samlat in enkätsvar från 430 barn i
årskurs 6 och 9 om hur de påverkas av den pågående pandemin. Barn har
beskrivit hur skolan och fritiden påverkas, vad de längtar efter och om de har
tips p hur pandemin ska hanteras.

Justrardes sFcpajr Jtj•ragsbstvrande
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Unicef konstaterar i rapporten att barn tar ett stort ansvar och blir påverkade
av pandernin. Rapporten kommer att gå att ladda ner frän
https://unicef.se/rapporter-och-PublikatiOner inom kort.

Då det har inkommit frågor till alkoholhandläggare om minskning av
alkoholtaxa relaterat till covid —19 fattade presidiet under senaste
ärendeberedning beslutet att denna fråga inte ska tas upp då alkohollagen är
tydlig i att tillstånd och taxebeslut inte får bygga på näringspolitisk hänsyn.

Samhällsserviceförvaltningen har skickat ut Granskning av detaljplaner för
västra och östra Osternäs. Utskicket har gjorts till bland annat alla partier och
förvaltningar. Synpunkter ska lämnas senast 30 juni 2020. Då det blir svårt
att hinna få upp ärendet för beslut i nämndsamrnanhang har samtliga
ledamöter och ersättare fått dokumentet utskickat via mail.
Gällande kvalitetsprogrammet för Östernäs som nämnden hanterade i
februari 2020 framkom inga synpunkter som behöver följas upp. Den som
har synpunkter på detaljplanerna kan skicka in dessa till nämndsekreterare
före 20 juni så sammanställer ordförande och nämndsekreterare dem i ett
svar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2020

Beslutsexpediering
2020-06-24
Akt

Jsteads sanatur fdagsbestrkarde
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§ 113 Dnr0003O/2020

ProtokoH för kännedom 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 maj 2020
finns följande protokoll för kännedom:
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-05-04 § 35 Särskilda direktiv från
budgetberedningen. Beslut: 1. Särskilda direktiv från budgetheredningen,
inklusive de sista fyra punkterna som är Valiansens förslag, godkänns. 2.
Samhälisservicenämnden får i uppdrag att effektivisera sina verksamheter
med ytterligare 5 miljoner kronor under 2020. 3. Politikerarvoden ska sänkas
från 1juli 2020. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande sänks från 90
procent av ett riksdagsarvode till 75 procent. 1:e vice ordförandenas arvoden
i utbildnings-, samhällsservjce-, omsorgs- och arbetsmarknads
socialnämnderna sänks från 10 procent till 5 procent av riksdagsarvodet.
Övriga politiska arvoden sänks med 5 procent. 4. Kommunfullmäktiges
beslut från den 2 december 2019, § 152, om att återremittera bl a frågan om
sänkta politikerarvoden till kommunstyrelsen för framtagande av risk- och
konsekvensanalyser av tilläggsyrkandena, upphävs därmed.

Protokoll frän kommunfullmäktige 2020-05-04 § 37 Möjlighet för ledamöter
i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna att delta i
sammanträden på distans. Beslut: 1. 1 kommunfullmäktiges arbetsordning
införs följande bestämmelse: Fullmäktige får, om sa•rskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och hora varandra på lika villkor. Ledamot
som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till
kommunstyrelseförvaltningen Därefter avgör ordförande om närvaro får ske
på distans. 2. 1 kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen införs
följande bestämmelse: Styrelsen/nämnden/utskott får, om sa•’rskilda skäl
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och hildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandiinga bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på

Justearaes sgratur Utaragsbesvrkane
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distans ska snarast anmäla detta till kommunstyrelseförvaltningen, Da•refter
avgör ordförande om närvaro får ske på distans. 3. Kommunstyrelsen fr i
uppdrag att ta fram riktlinjer för distansmöten.

Protokoll från kommunstyrelsen 2020-05-07 § 63 Månadsuppföljning mars.
Beslut: 1. Informationen noteras till protokollet. 2. Alla nämnder ska
fortlöpande till kommunstyrelsen redovisa konkreta handlingsplaner och
tidsatta åtga••rder för att få en ekonomi på ram.

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 36 Begäran
från Arbetsmarknads- och socialnämnden om förstärkning av budgetramen
för 2020 med anledning av extraordinära kostnader hänförda till enskild
placering. Beslut: Med hänvisning till Plan för budget och budgetuppföljning
ska fördyringar primärt hanteras inom den egna budgetramen och därför
hanteras inte ärendet.

Protokoll från kommunfullmäktige 2020-05-25 § 46 Årsredovisning för
Ljusdals kommun 2019. Beslut: 1. Arsredovisning 2019 för Ljusdals
kommun godkänns.

Protokoll från kommunfulimäktige 2020-05-25 § 48 Ansvarsfrihet för
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt i nämnderna
verksamhetsåret 2019. Beslut 5. Ansvarsfrihet beviljas för arbetsmarknads
och socialnämnden och dess enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret
2019. Ovriga beslut och jävsfrågor — se bifogat protokollsutdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2020

Beslutsexpediering
2020-06-24
Akt

Justerand6s signatur Utdragsbestyrkande
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§ 114 Dnr00033/2020

UtbNdningar och kurser 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Brottsförebyggande rådet
(BRA) anordnar trygghetsdagen 2020 den 24 september 2020 kl 10-15.
Konferensen är webbsänd och temat är Ungdomar och brott. 1 inbjudan ställs
bland annat följande frågor: Vilka instanser fungerar när barn och unga
begår brott? Vad kan kommunen få för stöd från de statliga aktörerna?

Kostnaden är 2 700 kronor exklusive moms. Anmälan, som är bindande men
kan överlåtas till annan person, ska göras senast 3 september för denna länk:
https :/Iskr. se/tj
konferensomungdomarochbrott.33 183.html

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2020

Beslutsexpediering
2020-06-24
Akt

Justerandes signatur UtdragsDestyrkande
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