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§ 183 Dnr 00098/2020 

Vård med stöd av SoL 
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§ 184 Dnr 00036/2021 

Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska arbetsmarknads- och socialnämnden 

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

förordnad person gällande omedelbara omhändertaganden.  

Även omplaceringsbeslut är att betrakta som omedelbara omhändertaganden 

enligt definition i socialtjänstlagen. Dessutom ska nämnden informeras om 

andra ordförandebeslut. 

Den 1 oktober 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 

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

Den 11 oktober 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 

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

Den 29 oktober 2021 gjordes ett ordförandebeslut om ett omedelbart som 

omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU).   

Den 29 oktober 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en placering enligt 11 

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

Den 3 november gjordes två ordförandebeslut om upphörande av vilande 

omedelbara omhändertaganden enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU).  Dessa omedelbara omhändertaganden gjordes 

under sommaren och då klienterna var avvikna och förvaltningsrätten lät det 

kvarstå om de skulle återfinnas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021 

Ordförandebeslut oktober-november 2021 
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§ 185 Dnr 00033/2021 

Domar för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16 november 

2021 finns följande domar för kännedom: 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 1136-21 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 1853-21 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Förvaltningsrätten har meddelat beslut i mål 4923-21 gällande omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) som gjordes den 29 oktober 2021. Förvaltningsrätten beslutar 

att omhändertagandet ska bestå. Dom i målet ske efter nämndens beslut 

gällande detta omhändertagande som ska fattas på ett extra arbetsutskott den 

24 november.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021 

Domar daterade i oktober och november 2021 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Akt  
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§ 186 Dnr 00028/2021 

Förvaltningschefen informerar 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16 november 

2021 informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt 

och på gång framåt inom förvaltningen. 

Kenneth Forssell informerar om följande: 

- förvaltningens omtag efter pandemin gällande den ekonomiska strategin

- förkylning, influensa och vård av barn har ökat samt att anhöriga till

personer inom förvaltningen har smittats av covid gör att sjuktalen ökar nu

- markant inflöde hos mottagningsenheten just nu

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Akt  
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§ 187 Dnr 00006/2021 

Månadsuppföljning 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16 november 

2021 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 

oktober 2021 så långt den är klar (brytdatum är den 15:e varje månad). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Akt  
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§ 188 Dnr 00007/2021  

Månadsrapport till KS för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämnden den 20 oktober 2020 efterfrågades 

den ekonomiska rapport som skickas via controllers till kommunstyrelsen 

varje månad. Denna rapport har generellt en fördröjning på två månader, 

vilket innebär att bilagd rapport kan komma att bli förskjuten med två 

månader. Rapporten är nedbruten i verksamheter och liknar därav 

prognoserna som nämnden får per april och augusti.  

 

På nämndsammanträdet den 16 november 2021 presenteras rapporten för 

september. Rapporten presenteras både i excel- och pdfformat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021 

Månadsuppföljning per september 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Akt  
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§ 189 Dnr 00004/2021  

Budgetuppföljning 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Budgetsatsningen på 9 ”extra” personer har gett en hel del resultat. Vissa av 

tjänsterna har dock inte fullt ut varit direkta förstärkningar, på grund av 

organisatoriska justeringar som skett. 

 

Ett stort antal preventiva / förebyggande insatser har påbörjats eller 

genomförts genom budgetsatsningen om medel till 9 personer. Metoder och 

gruppverksamhet har kunnat utökas eller startats upp förvaltningsinternt. 

Förvaltningens deltagande i kommunövergripande satsningar från 

Brottsförebyggande rådet och från KS-projektet en kommun fri från våld – 

har kunnat säkras upp.   

 

Mätbara resultat: 

Antalet individer och utbetald summa per månad på försörjningsstöd har 

minskat i storleksordningen 40 % -  motsvarande på årsbasis cirka 8,4 

miljoner i sänkt kostnadsnivå.  

Konsulentstödda familjehem har minskat från 12 stycken till ett (1) 

familjehem under perioden jan 2020 till sep 2021 – vilket genererar en 

kostnadsminskning motsvarande 8,5 miljoner årligen. 

 

Minst 4 pågående placeringar har kunnat avslutas via FFG-insats (FFG = 

förstärkt familjehemsplaceringsgruppen – där familjehemmen får stöd i vår 

egen regi). Varje kortad placering motsvarar en minskning på mer än  90 000 

kr per månad som placeringen kortats. 

Hemutredare har medfört en undviken placering till en beräknad snittkostnad 

om närmare 650 000 kr. 

 

De totala kostnaderna för placering sedan början av 2020 – har sänkts med i 

snitt närmare 600 000 kr / månad.  

 

Förvaltningens bedömning är att de totala kostnaderna kunde minskat ännu 

tydligare såvida vi haft två normala år 2020-2021. 
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Den satsning som gjorts att utöka med 9 personal har givit ökat utrymme till 

det egentliga sociala arbetet, som leder till en ökad arbetsglädje och minskad 

arbetsbelastning. Vilket i sin tur leder till att befintlig personal stannar kvar 

och att Ljusdals Kommun ses som en attraktiv arbetsgivare.  

 

Rekrytering, introduktion och inskolning av ny personal med mera kan 

beräknas till cirka 350 000 - 550 000 kronor – vid varje nyanställning. Idag 

har förvaltningen en sund nivå på vår personalomsättning och behöver 

därmed inte heller några externa konsulter – vilket ur kostnadssynpunkt 

betyder att vi undviker miljonkostnader jämfört med hur läget var för några 

år sedan.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Akt  
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§ 190 Dnr 00021/2021  

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

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

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

tredje kvartalet 2021 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens 

revisor för kännedom.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens socialnämnd, eller motsvarande, är skyldig att rapportera till 

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

har verkställts tre månader efter beslut.  

 

Varje kvartal ska nämnden skicka in en individrapport för varje gynnande 

beslut som inte verkställts inom tre månader.  

 

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

verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 

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

 

Denna rapportering till IVO avser tredje kvartalet, 1/7-30/9, 2021. 

Av kvartalsrapporten framgår att det finns 0 gynnande beslut som ej 

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

familjeomsorg. 

Beslut om kontaktfamilj enligt SoL, beviljad den 19 februari 2021.  

Den 24 juni 2021 verkställdes insatsen. 

 

Beslut om kontaktfamilj enligt SoL, beviljad den 19 februari 2021.  

Den 24 juni 2021 verkställdes insatsen. 

 

Beslut om kontaktfamilj enligt SoL, beviljad den 19 februari 2021.  

Den 24 juni 2021 verkställdes insatsen. 

 

Beslut om kontaktfamilj enligt SoL, beviljad den 19 februari 2021.  

Den 24 juni 2021 verkställdes insatsen. 
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Beslut om öppenvård enligt SoL, beviljad den 19 januari 2021. 

Öppenvårdsinsatser behövde pågå under längre tid innan sökta 

öppenvårdsinsats i form av nätverksstöd kunde starta. 30 september återtas 

ansökan då vårdnadshavare känner för stor oro för att samverka med 

nätverket. Vid behov görs ny ansökan om öppenvård. Pågående 

öppenvårdsinsatser i form av föräldrastöd fortsätter. 

 

Beslut om strukturerad öppenvård enligt SoL, beviljad den 08 december 

2020. Insatsen verkställd den 16 mars 2021. Utifrån den enskildes önskemål 

avbrott gällande verkställigheten från och med den 29 mars 2021. Den 2 

september 2021 tackar den enskilde nej till insatsen och återtar ansökan då 

vårdbehov inte längre föreligger. Ärendet avslutas.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 

Akt  
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§ 191 Dnr 00156/2021  

Stödboende vuxna 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har haft tankar på hur man ska 

möta de individer som har gjort klart sin behandling och som behöver stöd 

för att kunna bibehålla nykterheten. Man har tittat på formen stödboende då 

det redan finns ett sådant i kommunens regi för individer upp till 21 år och 

som hittills har varit lyckosamt. Formen stödboende fanns med i underlaget 

till beslut om ram-budget som arbetsmarknads- och socialnämnden tog 

beslut om på sammanträdet den 27 april 2021 § 75 och som fastställdes av 

kommunfullmäktige den 21 juni 2021.  

 

Vidare fanns föreståndartjänsten för stödboendet med som en post i den 

detaljbudget för 2022 som fastställdes av nämnden på sammanträdet den 21 

september 2021 (§ 149). Det krävs att en föreståndare rekryteras för att 

stödboendet ska komma upp i sin tänkta potential. Tjänsten MBL-

förhandlades en 8 november och deltagande fack var eniga i att en 

rekrytering behöver göras.  

 

Stödboende för vuxna ska vara ett tillfälligt boende med psykosocialt stöd i 

väntan på ett eget boende i någon form. Syftet med detta är att inte behöva 

vara placerad på HVB längre tid än nödvändigt samt att ge trygghet till dem 

av våra brukare som står helt utan boende i väntan på andra insatser till 

exempel genom LSS, Äldreomsorg, Bostad Först, Hyresgaranti eller i väntan 

på eget kontrakt hos hyresvärd.  

 

Stödboende Vuxen ska vara en tidsbegränsad insats om tre månader som 

beviljas av Vuxenenheten.   

 

Förutom tillfälligt boende ingår socialt stöd enligt individuell 

vårdplan/genomförandeplan. Ett av målen är att under tiden på stödboendet 

få till en annan mer långsiktig lösning för boende.  

 

Hyran bekostas av den enskilde, genom egen försörjning eller via 

försörjningsstöd.  
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Personer som är aktuella ärenden på Vuxenenheten, det vill säga inom 

missbruk/beroende eller våld i nära relation (VNR). 

Ålder; från 21 och uppåt. 

 

För närvarande helt bostadslösa och de som inte kan lösa sin boendesituation 

på något annat sätt.  

 

Ansvarig enhetschef informerar arbetsmarknads- och socialnämnden om hur 

status gällande stödboendet är och hur det är tänkt att det ska utformas på 

nämndsammanträden den 16 november 2021.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2021 

Arbetsmaterial utformande av stödboende  

 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Akt  
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§ 192 Dnr 00008/2021  

Sammanträdesdagar 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Sammanträdesdagarna för 2022 fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 

Alla politiska sammanträden under ett kalenderår planeras gemensamt på 

kommunkansliet för att ärendegången från nämnder till kommunstyrelsens 

arbetsutskott, kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige ska vara 

smidig och funktionell.  

 

Under 2018 beslutades om att sportlov, påsklov och höstlov ska vara 

mötesfria. 

 

Under 2022 är arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsutskottet för 

IFO-frågor planerade till tisdagar. Arbetsmarknads- och socialnämnden 

sammanträder företrädelsevis i Ljusdalssalen (undantag: vid sammanträdet 

den 23 augusti sammanträder nämnden i Sunnanåsrummet på plan 2) och 

arbetsutskottet i Tallåsenrummet. För nämnden finns 11 

nämndsammanträden och 13 arbetsutskottssammanträden inplanerade för 

2022 (det 13 sammanträdet är det för januari 2023).  

 

Eventuella avvikelser gällande dagar eller platser markeras tydligt i 

sammanträdeskalendern för 2022 som kommer att distribueras efter att 

beslut har tagits (ett förslag biläggs handlingarna).  

 

Förutom dessa inplanerade möten behövs ibland extra sammanträden för 

brådskande ärenden vilket framförallt gäller individärenden inom individ- 

och familjeomsorgen då dessa ska vidare till rättsliga instanser för beslut.  

 

Det vill säga ansökan om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och 

yttranden på överklaganden som måste in till rättslig instans inom viss tid.  

Önskemål om sådana extra sammanträden ska alltid komma via enhetschef 

på individ- och familjeomsorgen till arbetsmarknads- och socialnämndens 

ordförande som ger nämndsekreterare i uppdrag att organisera kallelse och 

handlingar till sådant sammanträde. Se vidare i rutinen för extra 

sammanträden.             
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2021 

Tabell förslag sammanträdesdagar 2022 

 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Kommunkansli 

Förvaltning för verkställande 

Akt  
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§ 193 Dnr 00168/2021  

Digital ärendehantering 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade den 28 oktober 2021 (§ 194) beslut om att 

ärendehanteringen i Ciceron ska göras digitalt från och med 1 januari 2022. I 

samma ärende fastställdes även regler för denna hantering. Det påverkar inte 

nämndernas arbete, men däremot förvaltningarnas så till vida att alla ärenden 

som påbörjas från och med 1 januari 2022 enbart sparas i Ciceron och 

pappersakterna i närarkivet försvinner. Beslutet togs av två skäl – dels för att 

förbereda lagring i det e-arkiv som kommer att införas inom de närmaste 

åren, men också för att minska möjligheten till informationsförlust i och med 

att det blir färre steg innan arkivering är möjlig. 

 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16 november får 

ledamöterna en kort genomgång om vad detta kommer att innebära praktiskt. 

 

Varje nämnd har sedan att inventera sina verksamhetsspecifika system 

(exempelvis Treserva) och fatta egna tillämpningsbeslut kring dessa. Detta 

ska göras senast på sammanträdet i juni 2022. Inventeringsarbetet inom 

arbetsmarknads- och socialnämnden är redan startat och beslut kommer att 

kunna fattas av nämnden under första kvartalet 2022.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2021 

Bildspel daterat den 3 november 2021 

Protokollsutdrag KS 2021-10-28 § 194 

 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Akt  
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§ 194 Dnr 00231/2019  

Dataskyddsombud arbetsmarknads- och 
socialnämnden 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Digitaliseringssamordnare Pontus Svensson utses att från och med 24 

november 2021 vara dataskyddsombud för arbetsmarknads- och 

socialnämnden.     

 

2. Kostnaden fördelas, som idag, lika mellan nämnderna.   

Sammanfattning av ärendet 

GDPR kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud. Ett 

dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 

personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller 

enligt dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna 

följs och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten 

(IMY). 

 

Ombudet ska ha kvalificerade kunskaper och kunna arbeta självständigt och 

oberoende. Ombudet ger råd och stöd till de ansvariga/verksamheterna och 

granskar behandlingar av personuppgifter. Syftet är hjälpa organisationen att 

följa GDPR. Ombudet tar inte över ansvar som åvilar de 

personuppgiftsansvariga samt chefer och verksamhetsansvariga. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har anställt Pontus Svensson som ny 

digitaliseringssamordnare. I rollen ligger även att vara gemensamt 

dataskyddsombud för samtliga nämnder. Varje nämnd måste dock fatta 

beslut att utse honom till dataskyddsombud. Avtalet med det tidigare externa 

dataskyddsombudet har sagts upp.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Akt  
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§ 195 Dnr 00037/2021  

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Ofta kan olika lagstiftning krocka med varandra. Ett av det mest kända 

exemplet var i början på 1990-talet när en av Sveriges första pedofilnätverk 

sprängdes och offentlighetsprincipen medförde att tjänstemän i Stockholms 

tingsrätt inte kunde neka till att kopiera och lämna ut barnpornografimaterial 

till de som så önskade. Om de nekade dömdes de till dryga böter.  

 

Trots detta tog det tid innan regeringen kunde klubba igenom 

lagförändringar som omöjliggjorde att begära ut handlingar som ledde till 

skada för den som berördes. Numera finns detta lagskydd på plats, men i det 

dagliga arbetet inom  arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställs 

handläggarna ofta inför svåra dilemman både vad gäller vilken lag och 

paragraf som ska ha företräde, men också vilken sorts vård som ska väljas så 

att individens bästa alltid ligger i fokus.  

 

På arbetsmarknads- och socialnämnden den 16 november får ledamöterna 

inblick i några av dessa svåra dilemman. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Akt  
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§ 196 Dnr 00020/2021  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade den 5 november 2021, över delegeringsbeslut 

inom individ- och familjeomsorgen i oktober 2021 avseende utredning och 

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

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

vård av unga (LVU). 

 

Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 

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

beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 

delegationsordning. Under perioden oktober 2021 har inga sådana beslut 

fattats.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Akt  
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§ 197 Dnr 00032/2021  

Ärenden för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

IVO har granskat förändringar i socialtjänstinsatser under perioden januari 

till oktober 2020, för att fånga erfarenheter och lärdomar av kommunernas 

arbete. Uppgifter från kommunerna, samtal med enskilda personer med 

insatser och intervjuer med chefer inom socialtjänsten är underlag som IVO 

har utgått ifrån. 

 

Kontinuerlig kontakt med personer som berörs av förändringar i sina 

socialtjänstinsatser är den viktigaste lärdomen IVO fångat i en nationell 

tillsyn. Kontakten är en förutsättning för att kunna ge den hjälp och det stöd i 

vardagen som personen behöver.  

 

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner från 

https://ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/iakttagelser-i-

korthet/2021/sammanstallning-lardomar-tillsyn-socialtjanstinsatser-ivo.pdf  

 

Den går också att få från nämndsekreterare. 

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

Förvaltningen har tidigare i höst svarat på en enkät gällande samverkan kring 

mottagandet av nyanlända från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Nu 

återkopplar SKR gällande svaren i enkäten via ett mail. SKR skriver bland 

annat följande: Stort tack för att ni tog er tid att svara på den enkät som SKR 

skickade ut i slutet av augusti om kommunens roll i mottagandet av 

nyanlända samt samverkan med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.  

 

Svarsfrekvensen var väldigt hög, 88 % av kommunerna svarade på enkäten, 

vilket motsvarar 255 kommuner. Tack vare era svar så har vi fått en mer 

komplett bild av hur kommunerna upplever att samverkan med myndigheter 

fungerar gällande nyanländas etablering. Detta är till stor hjälp för oss i vårt 

påverkansarbete i dialog med berörda departement och myndigheter. 

 

Sammanställningen av enkätsvaren kommer bland annat att användas när 

SKR bedriver arbete kring arbetsförmedlingens förändrade roll. 
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------------------------------------------------------------- 

Länsstyrelsen i Gävleborg beslutar varje år om fördelning av mottagande av 

vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i 

Gävleborgs län (kommuntal). För 2022 har Länsstyrelsen på uppdrag av 

regeringen haft att fördela 144 nyanlända.  

En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter anvisning ta 

emot en nyanländ för bosättning i kommunen. 

 

Enligt fördelningen för 2022 som meddelas den 3 november (men kan 

komma att förändras om beslut om fördelning överklagas eller om 

tilldelningen till Gävleborg av någon anledning förändas) ska Ljusdals 

kommun ta emot 25 personer under 2022.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Akt  
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§ 198 Dnr 00031/2021  

Protokoll för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16 november 

2021 finns följande protokoll för kännedom: Protokollsutdrag KF 2021-10-

25  § 116 Fyllnadsval av ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden efter 

Roger Kastman (KD) i Arbetsmarknads- och socialnämnden; Beslut: Mona 

Änges (KD) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden. 2. 

Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

 

Protokollsutdrag KF 2021-10-25  § 118 Delårsbokslut januari-augusti 2021 

för Ljusdals kommun; Beslut: 1. Delårsrapport med helårsprognos för 

Ljusdals kommun avseende perioden januari till augusti 2021 godkännes. 2. 

Omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden anmodas att 

åtgärda obalanser inför 2022. 

 

Protokollsutdrag KF 2021-10-25  § 122 Reglemente för arbetsmarknads- och 

socialnämnden; Beslut: 1. Reviderat reglemente för arbetsmarknads- och 

socialnämnden antas.    

 

Protokollsutdrag KS 2021-10-28  § 194 Regler för digital ärendehantering i 

dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron; Beslut: 1. Regler för 

digital ärendehantering- Ciceron- antas. 2. Reglerna ska följas från och med 

1 januari 2022.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Akt  
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§ 199 Dnr 00034/2021  

Utbildningar och kurser 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till en webbsänd 

konferens om samsjuklighet för dig som är förtroendevald, ledande 

tjänsteperson eller strateg inom socialtjänst eller hälso- och 

sjukvård: Temadag om samsjuklighet - Läget i landet, 

samsjuklighetsutredningens förslag och exempel från verksamheter. 

 

Samsjuklighetutredningen har sedan förra sommaren arbetat med 

utredningen och lämnar slutbetänkande den 30 november - särskild utredare 

Anders Printz, medverkar och presenterar utredningens förslag, bedömningar 

och slutsatser. 

  

Under dagen presenterar Zophia Mellgren och Mikael Malm, Sveriges 

Kommuner och Regioner, läget i landet inom vården och omsorgen för 

personer med skadligt bruk och beroende. Vi får också höra en lägesbild 

utifrån brukarnas perspektiv. 

 

Anmälan ska göras senast 2 december via denna länk: 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=1

8017&CLEAR=yes&REGLINENO=4&REGLINEID=100152&EDIT=off&

REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1 

 

Datum: 3 december 2021 klockan 9.00-14.00 

Plats: Webbsänds. Sändningen kan ses i efterhand till och med 3 december 

2022. 

Moderatorer: Zophia Mellgren, samordnare SKR och Mikael Malm 

samordnare SKR 

Målgrupp: Förtroendevalda, verksamhetsledare inom socialtjänst och hälso 

och -sjukvård 

Kostnad: 1300 kronor (exklusive moms) 

 

Då denna dag är förknippad med en kostnad gör anmälan i samråd med 

nämndsordförande. 
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-------------------------------------------------- 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF bjuder in till 

nationell konferens om föräldraskapsstöd tillsammans med Länsstyrelserna, 

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och 

regioner, SKR.  

 

Konferensen ska bidra till kunskapspåfyllning, inspiration och möjlighet till 

erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma och beslutsfattare som möter föräldrar 

med barn i skolåldern. 

 

Dag: Onsdag 1 december 2021  

Tid: 8.30 till 14.30  

Plats: Digitalt  

 

Konferensen är kostnadsfri och sista anmälningsdag är 29 november. 

Anmälan och detaljerat program finns på följande länk: 

https://www.mfof.se/evenemang/2021-07-13-nationell-konferens---hur-kan-

foraldraskapsstod-bidra-till-jamlikhet-i-halsa.html 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Akt  
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§ 200 Dnr 00176/2021  

Initiativärende från Marie Mill 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Ärendet behandlas inte. 

Sammanfattning av ärendet 

15 november skickade Marie Mill (LB) in ett initiativärende till 

arbetsmarknads- och socialnämnden. Ärendet lämnar två yrkanden: 

 

- Förvaltningschefen får i uppdrag att till ASN:s nämndsmöte i december 

2021 presentera en analys över orsakerna till att Ljusdals individ- och 

familjeomsorgkostnader är så mycket högre, i förhållande till 

referenskostnaden och liknande kommuners kostnader, därmed kan man 

också identifiera orsakerna till kommunens nettokostnadsavvikelse IFO.  

 

- Samt föreslå åtgärder för att komma till rätta med de höga avvikelserna. 

Kostnaden ska sänkas så att avvikelsen jämfört med referenskostnaden 

halveras, beslut fattat i KS 181129. Förslagen ska vara finansierade i den av 

fullmäktige tilldelade budgeten. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Ljusdalbygdens parti daterad den 15 november 2021 

Yrkanden 

Maria Fernmalm (S) yrkar på att ärendet inte ska behandlas som eget ärende 

på arbetsmarknads- och socialnämnden. 

 

Marie Mill (LB) yrkar på att ärendet ska behandlas. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer yrkandet från Maria Fernmalm mot yrkandet från Marie 

Mill och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden röstar för att inte 

behandla ärendet. 

 

Omröstning begärs och ska verkställas. 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden röstar ja för att inte behandla ärendet 

och nej för att behandla ärendet. 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster beslutas att ärendet inte behandlas. 

 

Ove Schönning (S), Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman (M), Margareta 

Bergkvist (MP), Suzanne Blomqvist (L), Barbro Andin Mattsson (C) och 

Roger Kastman (KD) röstar ja. 

 

Marie Mill (LB) och Kurt Ljung (SD) röstar nej.  

Protokollsanteckning 

Marie Mill (LB) och Kurt Ljung (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsexpediering 

2021-11-23 

Akt 
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(Signerat, SHA-256 8792537BFC0367A6E5C1A0559313395273B245E864895918312B19CDEE7DEE7C)

Sida 30 av 30
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§ 183 Dnr 00098/2020  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Judy Alarab (160515-8920) ändrar mottagare från familjehemmet Peyman 


Vahedi (790825-0975) och Linda Vahedi (780701-8523) till vårdnadshavare 


Fouad Hussein Alarab (770605-2011) och Iman Mousa (880101-4187) enligt 


16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av återflytt till 


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 familjens försorg. För att barnbidraget ska användas ändamålsenligt 


till barnets uppehälle och fostran, bör det åter utbetalas till vårdnadshavarna.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-16 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 184 Dnr 00036/2021  


Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska arbetsmarknads- och socialnämnden 


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


förordnad person gällande omedelbara omhändertaganden.  


 


Även omplaceringsbeslut är att betrakta som omedelbara omhändertaganden 


enligt definition i socialtjänstlagen. Dessutom ska nämnden informeras om 


andra ordförandebeslut. 


Den 1 oktober 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 


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


 


Den 11 oktober 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 


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


  


Den 29 oktober 2021 gjordes ett ordförandebeslut om ett omedelbart som 


omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 


unga (LVU).   


 


Den 29 oktober 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en placering enligt 11 


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


 


Den 3 november gjordes två ordförandebeslut om upphörande av vilande 


omedelbara omhändertaganden enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser 


om vård av unga (LVU).  Dessa omedelbara omhändertaganden gjordes 


under sommaren och då klienterna var avvikna och förvaltningsrätten lät det 


kvarstå om de skulle återfinnas.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021 


Ordförandebeslut oktober-november 2021 
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Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Akt  
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§ 185 Dnr 00033/2021  


Domar för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.    


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16 november 


2021 finns följande domar för kännedom:  


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 1136-21 gällande ekonomiskt 


bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 1853-21 gällande ekonomiskt 


bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten har meddelat beslut i mål 4923-21 gällande omedelbart 


omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 


unga (LVU) som gjordes den 29 oktober 2021. Förvaltningsrätten beslutar 


att omhändertagandet ska bestå. Dom i målet ske efter nämndens beslut 


gällande detta omhändertagande som ska fattas på ett extra arbetsutskott den 


24 november.     


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021 


Domar daterade i oktober och november 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Akt  
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§ 186 Dnr 00028/2021  


Förvaltningschefen informerar 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16 november 


2021 informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt 


och på gång framåt inom förvaltningen. 


 


Kenneth Forssell informerar om följande: 


- förvaltningens omtag efter pandemin gällande den ekonomiska strategin


  


- förkylning, influensa och vård av barn har ökat samt att anhöriga till 


personer inom förvaltningen har smittats av covid gör att sjuktalen ökar nu 


- markant inflöde hos mottagningsenheten just nu            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Akt  
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§ 187 Dnr 00006/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16 november 


2021 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 


oktober 2021 så långt den är klar (brytdatum är den 15:e varje månad). 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Akt  
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§ 188 Dnr 00007/2021  


Månadsrapport till KS för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämnden den 20 oktober 2020 efterfrågades 


den ekonomiska rapport som skickas via controllers till kommunstyrelsen 


varje månad. Denna rapport har generellt en fördröjning på två månader, 


vilket innebär att bilagd rapport kan komma att bli förskjuten med två 


månader. Rapporten är nedbruten i verksamheter och liknar därav 


prognoserna som nämnden får per april och augusti.  


 


På nämndsammanträdet den 16 november 2021 presenteras rapporten för 


september. Rapporten presenteras både i excel- och pdfformat.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021 


Månadsuppföljning per september 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Akt  
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§ 189 Dnr 00004/2021  


Budgetuppföljning 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Budgetsatsningen på 9 ”extra” personer har gett en hel del resultat. Vissa av 


tjänsterna har dock inte fullt ut varit direkta förstärkningar, på grund av 


organisatoriska justeringar som skett. 


 


Ett stort antal preventiva / förebyggande insatser har påbörjats eller 


genomförts genom budgetsatsningen om medel till 9 personer. Metoder och 


gruppverksamhet har kunnat utökas eller startats upp förvaltningsinternt. 


Förvaltningens deltagande i kommunövergripande satsningar från 


Brottsförebyggande rådet och från KS-projektet en kommun fri från våld – 


har kunnat säkras upp.   


 


Mätbara resultat: 


Antalet individer och utbetald summa per månad på försörjningsstöd har 


minskat i storleksordningen 40 % -  motsvarande på årsbasis cirka 8,4 


miljoner i sänkt kostnadsnivå.  


Konsulentstödda familjehem har minskat från 12 stycken till ett (1) 


familjehem under perioden jan 2020 till sep 2021 – vilket genererar en 


kostnadsminskning motsvarande 8,5 miljoner årligen. 


 


Minst 4 pågående placeringar har kunnat avslutas via FFG-insats (FFG = 


förstärkt familjehemsplaceringsgruppen – där familjehemmen får stöd i vår 


egen regi). Varje kortad placering motsvarar en minskning på mer än  90 000 


kr per månad som placeringen kortats. 


Hemutredare har medfört en undviken placering till en beräknad snittkostnad 


om närmare 650 000 kr. 


 


De totala kostnaderna för placering sedan början av 2020 – har sänkts med i 


snitt närmare 600 000 kr / månad.  


 


Förvaltningens bedömning är att de totala kostnaderna kunde minskat ännu 


tydligare såvida vi haft två normala år 2020-2021. 
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Den satsning som gjorts att utöka med 9 personal har givit ökat utrymme till 


det egentliga sociala arbetet, som leder till en ökad arbetsglädje och minskad 


arbetsbelastning. Vilket i sin tur leder till att befintlig personal stannar kvar 


och att Ljusdals Kommun ses som en attraktiv arbetsgivare.  


 


Rekrytering, introduktion och inskolning av ny personal med mera kan 


beräknas till cirka 350 000 - 550 000 kronor – vid varje nyanställning. Idag 


har förvaltningen en sund nivå på vår personalomsättning och behöver 


därmed inte heller några externa konsulter – vilket ur kostnadssynpunkt 


betyder att vi undviker miljonkostnader jämfört med hur läget var för några 


år sedan.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Akt  
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§ 190 Dnr 00021/2021  


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


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


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


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


tredje kvartalet 2021 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens 


revisor för kännedom.    


Sammanfattning av ärendet 


Kommunens socialnämnd, eller motsvarande, är skyldig att rapportera till 


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


har verkställts tre månader efter beslut.  


 


Varje kvartal ska nämnden skicka in en individrapport för varje gynnande 


beslut som inte verkställts inom tre månader.  


 


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


verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 


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


 


Denna rapportering till IVO avser tredje kvartalet, 1/7-30/9, 2021. 


Av kvartalsrapporten framgår att det finns 0 gynnande beslut som ej 


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


familjeomsorg. 


Beslut om kontaktfamilj enligt SoL, beviljad den 19 februari 2021.  


Den 24 juni 2021 verkställdes insatsen. 


 


Beslut om kontaktfamilj enligt SoL, beviljad den 19 februari 2021.  


Den 24 juni 2021 verkställdes insatsen. 


 


Beslut om kontaktfamilj enligt SoL, beviljad den 19 februari 2021.  


Den 24 juni 2021 verkställdes insatsen. 


 


Beslut om kontaktfamilj enligt SoL, beviljad den 19 februari 2021.  


Den 24 juni 2021 verkställdes insatsen. 
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Beslut om öppenvård enligt SoL, beviljad den 19 januari 2021. 


Öppenvårdsinsatser behövde pågå under längre tid innan sökta 


öppenvårdsinsats i form av nätverksstöd kunde starta. 30 september återtas 


ansökan då vårdnadshavare känner för stor oro för att samverka med 


nätverket. Vid behov görs ny ansökan om öppenvård. Pågående 


öppenvårdsinsatser i form av föräldrastöd fortsätter. 


 


Beslut om strukturerad öppenvård enligt SoL, beviljad den 08 december 


2020. Insatsen verkställd den 16 mars 2021. Utifrån den enskildes önskemål 


avbrott gällande verkställigheten från och med den 29 mars 2021. Den 2 


september 2021 tackar den enskilde nej till insatsen och återtar ansökan då 


vårdbehov inte längre föreligger. Ärendet avslutas.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige 


Kommunens revisorer 


Akt  
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§ 191 Dnr 00156/2021  


Stödboende vuxna 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har haft tankar på hur man ska 


möta de individer som har gjort klart sin behandling och som behöver stöd 


för att kunna bibehålla nykterheten. Man har tittat på formen stödboende då 


det redan finns ett sådant i kommunens regi för individer upp till 21 år och 


som hittills har varit lyckosamt. Formen stödboende fanns med i underlaget 


till beslut om ram-budget som arbetsmarknads- och socialnämnden tog 


beslut om på sammanträdet den 27 april 2021 § 75 och som fastställdes av 


kommunfullmäktige den 21 juni 2021.  


 


Vidare fanns föreståndartjänsten för stödboendet med som en post i den 


detaljbudget för 2022 som fastställdes av nämnden på sammanträdet den 21 


september 2021 (§ 149). Det krävs att en föreståndare rekryteras för att 


stödboendet ska komma upp i sin tänkta potential. Tjänsten MBL-


förhandlades en 8 november och deltagande fack var eniga i att en 


rekrytering behöver göras.  


 


Stödboende för vuxna ska vara ett tillfälligt boende med psykosocialt stöd i 


väntan på ett eget boende i någon form. Syftet med detta är att inte behöva 


vara placerad på HVB längre tid än nödvändigt samt att ge trygghet till dem 


av våra brukare som står helt utan boende i väntan på andra insatser till 


exempel genom LSS, Äldreomsorg, Bostad Först, Hyresgaranti eller i väntan 


på eget kontrakt hos hyresvärd.  


 


Stödboende Vuxen ska vara en tidsbegränsad insats om tre månader som 


beviljas av Vuxenenheten.   


 


Förutom tillfälligt boende ingår socialt stöd enligt individuell 


vårdplan/genomförandeplan. Ett av målen är att under tiden på stödboendet 


få till en annan mer långsiktig lösning för boende.  


 


Hyran bekostas av den enskilde, genom egen försörjning eller via 


försörjningsstöd.  
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Personer som är aktuella ärenden på Vuxenenheten, det vill säga inom 


missbruk/beroende eller våld i nära relation (VNR). 


Ålder; från 21 och uppåt. 


 


För närvarande helt bostadslösa och de som inte kan lösa sin boendesituation 


på något annat sätt.  


 


Ansvarig enhetschef informerar arbetsmarknads- och socialnämnden om hur 


status gällande stödboendet är och hur det är tänkt att det ska utformas på 


nämndsammanträden den 16 november 2021.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2021 


Arbetsmaterial utformande av stödboende  


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Akt  
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§ 192 Dnr 00008/2021  


Sammanträdesdagar 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Sammanträdesdagarna för 2022 fastställs.  


Sammanfattning av ärendet 


Alla politiska sammanträden under ett kalenderår planeras gemensamt på 


kommunkansliet för att ärendegången från nämnder till kommunstyrelsens 


arbetsutskott, kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige ska vara 


smidig och funktionell.  


 


Under 2018 beslutades om att sportlov, påsklov och höstlov ska vara 


mötesfria. 


 


Under 2022 är arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsutskottet för 


IFO-frågor planerade till tisdagar. Arbetsmarknads- och socialnämnden 


sammanträder företrädelsevis i Ljusdalssalen (undantag: vid sammanträdet 


den 23 augusti sammanträder nämnden i Sunnanåsrummet på plan 2) och 


arbetsutskottet i Tallåsenrummet. För nämnden finns 11 


nämndsammanträden och 13 arbetsutskottssammanträden inplanerade för 


2022 (det 13 sammanträdet är det för januari 2023).  


 


Eventuella avvikelser gällande dagar eller platser markeras tydligt i 


sammanträdeskalendern för 2022 som kommer att distribueras efter att 


beslut har tagits (ett förslag biläggs handlingarna).  


 


Förutom dessa inplanerade möten behövs ibland extra sammanträden för 


brådskande ärenden vilket framförallt gäller individärenden inom individ- 


och familjeomsorgen då dessa ska vidare till rättsliga instanser för beslut.  


 


Det vill säga ansökan om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om 


vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och 


yttranden på överklaganden som måste in till rättslig instans inom viss tid.  


Önskemål om sådana extra sammanträden ska alltid komma via enhetschef 


på individ- och familjeomsorgen till arbetsmarknads- och socialnämndens 


ordförande som ger nämndsekreterare i uppdrag att organisera kallelse och 


handlingar till sådant sammanträde. Se vidare i rutinen för extra 


sammanträden.             
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2021 


Tabell förslag sammanträdesdagar 2022 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Kommunkansli 


Förvaltning för verkställande 


Akt  
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§ 193 Dnr 00168/2021  


Digital ärendehantering 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen fattade den 28 oktober 2021 (§ 194) beslut om att 


ärendehanteringen i Ciceron ska göras digitalt från och med 1 januari 2022. I 


samma ärende fastställdes även regler för denna hantering. Det påverkar inte 


nämndernas arbete, men däremot förvaltningarnas så till vida att alla ärenden 


som påbörjas från och med 1 januari 2022 enbart sparas i Ciceron och 


pappersakterna i närarkivet försvinner. Beslutet togs av två skäl – dels för att 


förbereda lagring i det e-arkiv som kommer att införas inom de närmaste 


åren, men också för att minska möjligheten till informationsförlust i och med 


att det blir färre steg innan arkivering är möjlig. 


 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16 november får 


ledamöterna en kort genomgång om vad detta kommer att innebära praktiskt. 


 


Varje nämnd har sedan att inventera sina verksamhetsspecifika system 


(exempelvis Treserva) och fatta egna tillämpningsbeslut kring dessa. Detta 


ska göras senast på sammanträdet i juni 2022. Inventeringsarbetet inom 


arbetsmarknads- och socialnämnden är redan startat och beslut kommer att 


kunna fattas av nämnden under första kvartalet 2022.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2021 


Bildspel daterat den 3 november 2021 


Protokollsutdrag KS 2021-10-28 § 194 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Akt  
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§ 194 Dnr 00231/2019  


Dataskyddsombud arbetsmarknads- och 
socialnämnden 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Digitaliseringssamordnare Pontus Svensson utses att från och med 24 


november 2021 vara dataskyddsombud för arbetsmarknads- och 


socialnämnden.     


 


2. Kostnaden fördelas, som idag, lika mellan nämnderna.   


Sammanfattning av ärendet 


GDPR kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud. Ett 


dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 


personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller 


enligt dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna 


följs och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten 


(IMY). 


 


Ombudet ska ha kvalificerade kunskaper och kunna arbeta självständigt och 


oberoende. Ombudet ger råd och stöd till de ansvariga/verksamheterna och 


granskar behandlingar av personuppgifter. Syftet är hjälpa organisationen att 


följa GDPR. Ombudet tar inte över ansvar som åvilar de 


personuppgiftsansvariga samt chefer och verksamhetsansvariga. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen har anställt Pontus Svensson som ny 


digitaliseringssamordnare. I rollen ligger även att vara gemensamt 


dataskyddsombud för samtliga nämnder. Varje nämnd måste dock fatta 


beslut att utse honom till dataskyddsombud. Avtalet med det tidigare externa 


dataskyddsombudet har sagts upp.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Kommunstyrelsen för kännedom 


Akt  
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§ 195 Dnr 00037/2021  


Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Ofta kan olika lagstiftning krocka med varandra. Ett av det mest kända 


exemplet var i början på 1990-talet när en av Sveriges första pedofilnätverk 


sprängdes och offentlighetsprincipen medförde att tjänstemän i Stockholms 


tingsrätt inte kunde neka till att kopiera och lämna ut barnpornografimaterial 


till de som så önskade. Om de nekade dömdes de till dryga böter.  


 


Trots detta tog det tid innan regeringen kunde klubba igenom 


lagförändringar som omöjliggjorde att begära ut handlingar som ledde till 


skada för den som berördes. Numera finns detta lagskydd på plats, men i det 


dagliga arbetet inom  arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställs 


handläggarna ofta inför svåra dilemman både vad gäller vilken lag och 


paragraf som ska ha företräde, men också vilken sorts vård som ska väljas så 


att individens bästa alltid ligger i fokus.  


 


På arbetsmarknads- och socialnämnden den 16 november får ledamöterna 


inblick i några av dessa svåra dilemman. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Akt  
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§ 196 Dnr 00020/2021  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, daterade den 5 november 2021, över delegeringsbeslut 


inom individ- och familjeomsorgen i oktober 2021 avseende utredning och 


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


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


vård av unga (LVU). 


 


Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 


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


beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 


delegationsordning. Under perioden oktober 2021 har inga sådana beslut 


fattats.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Akt  







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


23(29) 


Datum 


2021-11-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 197 Dnr 00032/2021  


Ärenden för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


IVO har granskat förändringar i socialtjänstinsatser under perioden januari 


till oktober 2020, för att fånga erfarenheter och lärdomar av kommunernas 


arbete. Uppgifter från kommunerna, samtal med enskilda personer med 


insatser och intervjuer med chefer inom socialtjänsten är underlag som IVO 


har utgått ifrån. 


 


Kontinuerlig kontakt med personer som berörs av förändringar i sina 


socialtjänstinsatser är den viktigaste lärdomen IVO fångat i en nationell 


tillsyn. Kontakten är en förutsättning för att kunna ge den hjälp och det stöd i 


vardagen som personen behöver.  


 


Rapporten i sin helhet finns att ladda ner från 


https://ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/iakttagelser-i-


korthet/2021/sammanstallning-lardomar-tillsyn-socialtjanstinsatser-ivo.pdf  


 


Den går också att få från nämndsekreterare. 


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


Förvaltningen har tidigare i höst svarat på en enkät gällande samverkan kring 


mottagandet av nyanlända från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Nu 


återkopplar SKR gällande svaren i enkäten via ett mail. SKR skriver bland 


annat följande: Stort tack för att ni tog er tid att svara på den enkät som SKR 


skickade ut i slutet av augusti om kommunens roll i mottagandet av 


nyanlända samt samverkan med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.  


 


Svarsfrekvensen var väldigt hög, 88 % av kommunerna svarade på enkäten, 


vilket motsvarar 255 kommuner. Tack vare era svar så har vi fått en mer 


komplett bild av hur kommunerna upplever att samverkan med myndigheter 


fungerar gällande nyanländas etablering. Detta är till stor hjälp för oss i vårt 


påverkansarbete i dialog med berörda departement och myndigheter. 


 


Sammanställningen av enkätsvaren kommer bland annat att användas när 


SKR bedriver arbete kring arbetsförmedlingens förändrade roll. 
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------------------------------------------------------------- 


Länsstyrelsen i Gävleborg beslutar varje år om fördelning av mottagande av 


vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i 


Gävleborgs län (kommuntal). För 2022 har Länsstyrelsen på uppdrag av 


regeringen haft att fördela 144 nyanlända.  


En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa 


nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter anvisning ta 


emot en nyanländ för bosättning i kommunen. 


 


Enligt fördelningen för 2022 som meddelas den 3 november (men kan 


komma att förändras om beslut om fördelning överklagas eller om 


tilldelningen till Gävleborg av någon anledning förändas) ska Ljusdals 


kommun ta emot 25 personer under 2022.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Akt  
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§ 198 Dnr 00031/2021  


Protokoll för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 16 november 


2021 finns följande protokoll för kännedom: Protokollsutdrag KF 2021-10-


25  § 116 Fyllnadsval av ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden efter 


Roger Kastman (KD) i Arbetsmarknads- och socialnämnden; Beslut: Mona 


Änges (KD) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden. 2. 


Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


 


Protokollsutdrag KF 2021-10-25  § 118 Delårsbokslut januari-augusti 2021 


för Ljusdals kommun; Beslut: 1. Delårsrapport med helårsprognos för 


Ljusdals kommun avseende perioden januari till augusti 2021 godkännes. 2. 


Omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden anmodas att 


åtgärda obalanser inför 2022. 


 


Protokollsutdrag KF 2021-10-25  § 122 Reglemente för arbetsmarknads- och 


socialnämnden; Beslut: 1. Reviderat reglemente för arbetsmarknads- och 


socialnämnden antas.    


 


Protokollsutdrag KS 2021-10-28  § 194 Regler för digital ärendehantering i 


dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron; Beslut: 1. Regler för 


digital ärendehantering- Ciceron- antas. 2. Reglerna ska följas från och med 


1 januari 2022.       


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Akt  







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


26(29) 


Datum 


2021-11-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 199 Dnr 00034/2021  


Utbildningar och kurser 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till en webbsänd 


konferens om samsjuklighet för dig som är förtroendevald, ledande 


tjänsteperson eller strateg inom socialtjänst eller hälso- och 


sjukvård: Temadag om samsjuklighet - Läget i landet, 


samsjuklighetsutredningens förslag och exempel från verksamheter. 


 


Samsjuklighetutredningen har sedan förra sommaren arbetat med 


utredningen och lämnar slutbetänkande den 30 november - särskild utredare 


Anders Printz, medverkar och presenterar utredningens förslag, bedömningar 


och slutsatser. 


  


Under dagen presenterar Zophia Mellgren och Mikael Malm, Sveriges 


Kommuner och Regioner, läget i landet inom vården och omsorgen för 


personer med skadligt bruk och beroende. Vi får också höra en lägesbild 


utifrån brukarnas perspektiv. 


 


Anmälan ska göras senast 2 december via denna länk: 


https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=1


8017&CLEAR=yes&REGLINENO=4&REGLINEID=100152&EDIT=off&


REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1 


 


Datum: 3 december 2021 klockan 9.00-14.00 


Plats: Webbsänds. Sändningen kan ses i efterhand till och med 3 december 


2022. 


Moderatorer: Zophia Mellgren, samordnare SKR och Mikael Malm 


samordnare SKR 


Målgrupp: Förtroendevalda, verksamhetsledare inom socialtjänst och hälso 


och -sjukvård 


Kostnad: 1300 kronor (exklusive moms) 


 


Då denna dag är förknippad med en kostnad gör anmälan i samråd med 


nämndsordförande. 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


27(29) 


Datum 


2021-11-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


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


Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF bjuder in till 


nationell konferens om föräldraskapsstöd tillsammans med Länsstyrelserna, 


Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och 


regioner, SKR.  


 


Konferensen ska bidra till kunskapspåfyllning, inspiration och möjlighet till 


erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma och beslutsfattare som möter föräldrar 


med barn i skolåldern. 


 


Dag: Onsdag 1 december 2021  


Tid: 8.30 till 14.30  


Plats: Digitalt  


 


Konferensen är kostnadsfri och sista anmälningsdag är 29 november. 


Anmälan och detaljerat program finns på följande länk: 


https://www.mfof.se/evenemang/2021-07-13-nationell-konferens---hur-kan-


foraldraskapsstod-bidra-till-jamlikhet-i-halsa.html 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Akt  
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§ 200 Dnr 00176/2021  


Initiativärende från Marie Mill 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ärendet behandlas inte. 


Sammanfattning av ärendet 


15 november skickade Marie Mill (LB) in ett initiativärende till 


arbetsmarknads- och socialnämnden. Ärendet lämnar två yrkanden: 


 


- Förvaltningschefen får i uppdrag att till ASN:s nämndsmöte i december 


2021 presentera en analys över orsakerna till att Ljusdals individ- och 


familjeomsorgkostnader är så mycket högre, i förhållande till 


referenskostnaden och liknande kommuners kostnader, därmed kan man 


också identifiera orsakerna till kommunens nettokostnadsavvikelse IFO.  


 


- Samt föreslå åtgärder för att komma till rätta med de höga avvikelserna. 


Kostnaden ska sänkas så att avvikelsen jämfört med referenskostnaden 


halveras, beslut fattat i KS 181129. Förslagen ska vara finansierade i den av 


fullmäktige tilldelade budgeten. 


Beslutsunderlag 


Skrivelse från Ljusdalbygdens parti daterad den 15 november 2021 


Yrkanden 


Maria Fernmalm (S) yrkar på att ärendet inte ska behandlas som eget ärende 


på arbetsmarknads- och socialnämnden. 


 


Marie Mill (LB) yrkar på att ärendet ska behandlas. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer yrkandet från Maria Fernmalm mot yrkandet från Marie 


Mill och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden röstar för att inte 


behandla ärendet. 


 


Omröstning begärs och ska verkställas. 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden röstar ja för att inte behandla ärendet 


och nej för att behandla ärendet. 


Omröstningsresultat 


Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster beslutas att ärendet inte behandlas. 


 


Ove Schönning (S), Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman (M), Margareta 


Bergkvist (MP), Suzanne Blomqvist (L), Barbro Andin Mattsson (C) och 


Roger Kastman (KD) röstar ja. 


 


Marie Mill (LB) och Kurt Ljung (SD) röstar nej.  


Protokollsanteckning 


Marie Mill (LB) och Kurt Ljung (SD) reserverar sig mot beslutet. 


 


Beslutsexpediering 


2021-11-23 


Akt 
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