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Dnr 00033/2021

Domar för kännedom 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 27 april 2021
finns följande domar för kännedom:
Hudiksvalls tingsrätt har meddelat dom i mål 459-21. Tingsrätten utser
särskilt förordnad vårdnadshavare i enlighet med nämndens beslut.
Värmlands tingsrätt har meddelat att dom i mål B580-21 gällande brottsmål
där en placerad ungdom är tilltalad och har dömts för brott har trätt i laga
kraft den 17 mars 2021.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 158-21 gällande
överklagan om ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet
och dömer i enlighet med nämndens beslut.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 6285-20 gällande
överklagan om ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet
och dömer i enlighet med nämndens beslut.
Hovrätten för Nedre Norrland har meddelat att dom 1107-20 gällande rån
med mera har trätt i laga kraft den 6 april 2021.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 6316-20 gällande
överklagande om fortsatt vård enligt LVU. Förvaltningsrätten avslår
överklagandet och dömer i enlighet med nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2021
Domar daterade i mars och april 2021
Beslutsexpediering
2021-05-03
Akt
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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.
Det finns inga ordförandebeslut att rapportera till arbetsmarknads- och
socialnämnden den 27 april.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2021
Beslutsexpediering
2021-05-03
Akt
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Dnr 00028/2021

Förvaltningschefen informerar 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 27 april 2021
informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på
gång framåt inom förvaltningen.
Informationen handlar om
- ansökan om kamerabevakning på Hotellgatan 6
- en Lex Sarahutredning och IVOs beslut i ärendet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021
Beslutsexpediering
2021-05-03
Akt
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Dnr 00006/2021

Månadsuppföljning 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 27 april 2021
presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per mars
2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021
Bildspel daterat den 27 april 2021
Beslutsexpediering
2021-05-03
Akt
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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 27 april 2021 får arbetsmarknads- och
socialnämnden rapporten för mars 2021. Då det har varit svårigheter att läsa
dokumentet presenteras som både excel- och pdf.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021
Månadsrapport mars daterad den 26 april 2021
Beslutsexpediering
2021-05-03
Akt
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Dnr 00005/2021

Budget 2022, ELP 2023-2024
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Begära hos Kommunfullmäktige att tilldelas en utökad budgetram för år
2022 med 17 902 tkr, samt för år 2023 en utökning med 15 934 tkr kronor
jämfört med den ekonomiska långtidsplanen (ELP).
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden begär därmed en driftbudget år 2022
om 156 988 tkr, för år 2023 (ELP) om 155 020 tkr, samt föreslår också en
ram för ASN i 2024 års ELP om 152 520 tkr - vilket härmed överlämnas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att ramarna i
investeringsbudget för nämndens vidräkning sätts till 400 tkr för år 2022
samt om 400 tkr för vartdera året i ELP 2023–2024, vilket härmed
överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden skall i april ta beslut gällande ramar
driftbudget 2022 samt 2023–2024 (ELP) för både drift och investering. I det
beslutet talar nämnden om för kommunstyrelsen (KS) samt
kommunfullmäktige (KF) hur mycket pengar som nämnden behöver för att
klara verksamheten - när alla kommande behov är täckta - samt de
besparingar som är möjliga har genomförts.
Förvaltningen föreslår därmed i liggande förslag den summa som man
bedömer att nämnden behöver för att genomföra sitt uppdrag inom lagens
ramar under 2022-2024. Utifrån direkta och indirekta ökade kostnader som
Covid-19-pandemin orsakar, samt utifrån nuvarande kostnadsläge, samt
utifrån bedömningar kring framtida utveckling av uppdraget – så menar
förvaltningen att det finns stora behov av resursförstärkningar.
Totalt hamnar förslaget på en Budgetram för 2022 om 156 988 tkr (en
utökning med 17 902 tkr jmf med ram enligt ELP), samt en budgetram om
155 020 tkr för år 2023 (en utökning med 15 934 tkr), samt ett yrkande på en
framtida budgetram för 2024 om 152 520 tkr.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021
Budget 2022 drift daterad den 14 april 2021
Budget 2022 investeringar daterad den 14 april 2021
Konsekvensanalys 1 och 2 daterad den 14 april 2021
Bilaga 1 ASNs rambudget daterad den 14 april 2021
Bilaga 2 kolada jämförelser daterad den 14 april 2021
Yrkanden
Marie Mill (LB) yrkar på att beslutsats 1 skrivs om enligt följande:
Begära hos Kommunfullmäktige att tilldelas en utökad budgetram för år
2022 med 17 902 tkr, samt för år 2023 en utökning med 15 934 tkr kronor
jämfört med den ekonomiska långtidsplanen (ELP).
En enig nämnd ställer sig bakom yrkandet från Marie Mill.
Beslutsexpediering
2021-05-03
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt
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Dnr 00309/2019

Förstärkt familjehemsgrupp
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
2. Arbetssättet med förstärkt familjehemsgrupp permanentas och ska ingå i
ordinarie verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har valt att ha en salutogen
ledningsstil med förtroende för de anställda. Projektet FFG hade aldrig varit
möjligt utan den tilltro förvaltningen har till medarbetarna i verksamheten.
FFG föddes ur en idé om att våga tänka om, tänka kreativt och tänka nytt.
Det är den mentaliteten som väcks när anställda får förtroende och mandat
från sina chefer. Tillsammans har vi byggt FFG från idé till projektplan till
ett första trevande steg och slutligen till den verksamhet det är idag. FFG är i
dagsläget en naturlig del av verksamheten och en viktig pusselbit i arbetet.
De faktorer vi ser som bidragande till detta är:
FFG har sina kontor på samma ställe som socialsekreterarna. Detta leder till
goda relationer mellan både verksamheter och medarbetare. Det ger
möjligheter till ständig dialog, snabba uppföljningar när något sker, minskar
risken för missförstånd och ökar möjligheten till att vara flexibel.
FFG skapar en trygghet i ärenden som är svåra då vi är fler som gemensamt
kan ta ansvaret när mycket händer och bedömningar behöver göras.
Att ha en gemensam chef för verksamheterna har skapat en unik möjlighet
att ha insyn i båda verksamheternas behov, möjligheter och begränsningar.
Detta har i sin tur gett FFG möjligheten att skräddarsy verksamheten efter de
behov som finns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021
En rapport om projektet FFG från maj 2018 till nutid daterad den 14 april
2021
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Dnr 00015/2021

Ärendegranskning delegeringsbeslut enligt
socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen,
vuxenärenden 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Beskrivningen består av två avidentifierade ärenden vid vuxenenheten med
syftet att åskådliggöra handläggningsprocessen. Urvalet är slumpmässigt
utifrån de avgränsande kriterierna att det ena ärendet ska innehålla
något/några beslut enligt LVM medan det andra enbart ska baseras på beslut
enligt SoL. Samtliga uppgifter är hämtade från ärendets beslutsträd,
journaler och utredningsprocesser i TRESERVA.
Granskningen är genomförd av enhetschef Sara Eriksson. Granskningsmall
för ärendegranskning IFO har använts. Analys av granskningen är gjord av
Sara Eriksson. Av granskningen framkommer behov av att oftare använda
rubriken ”Sammanfattning” i längre utredningar samt ett behov av att
finslipa hur vi bearbetar större mängd inkommen information så bara det
mest väsentliga dokumenteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2021
Granskningsmall ärende 1 och 2 daterade den 16 april 2021
Beslutsexpediering
2021-05-03
Akt
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Dnr 00076/2021

Sammanställning synpunkter och klagomål 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Under 2020 har det diarieförts 20 synpunkter och klagomål inom
arbetsmarknads- och socialnämnden. Samtliga var riktade till IFO; sex inom
Barn och mottagning, fyra inom Ungdom, sex inom Försörjningsstöd, ett för
Familjeteamet, ett inom Vuxen och två som riktar sig till flera enheter inom
IFO.
Klagomålen handlar till största delen om bemötande och handläggning.
Synpunktslämnarna anser att handläggningstiden har varit för lång, att de
inte har fått återkoppling inom utlovad tid eller att de inte har blivit
tillräckligt lyssnade på under utredning.
Verksamheten känner till att samtliga synpunktlämnare har fått bekräftelse
på att vi har tagit emot deras klagomål, men det är endast dokumenterat i
diariet i nio ärenden. Likaså känner verksamheten till att totalt 16 klagomål
är analyserade, men endast fem är dokumenterade enligt rutin. Övriga fyra
klagomål är inte analyserade.
För ett av de analyserade klagomålen fann man att förbättring behövs i
verksamheten som åtgärdas genom förbättrad introduktion till ny personal.
För övriga fyra analyserade klagomål fann man inte någon avvikelse i
verksamheten och det har därför inte varit relevant med åtgärder.
Klagomålshanteringen har inte fungerat som planerat under 2020, även om
förvaltningen har bekräftat inkommet klagomål bättre och troligen analyserat
flertalet klagomål. Dokumentationen i diariet behöver förbättras. De
ofullständigt hanterade klagomålen kommer att följas upp av
verksamhetsutvecklare under 2021 så att samtliga klagomål blir analyserade,
besvarade och dokumenterade. Rutinen för hantering av synpunkter och
klagomål har gåtts igenom på ledningsgrupp och reviderats så att vi bättre
ska uppfylla kvalitetskraven i SOSFS 2011:9 och ge synpunktlämnarna ett
bra bemötande.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021
Beslutsexpediering
2021-05-03
Akt
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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
första 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 första kvartalet, 1/1-31/3, 2021.
Av kvartalsrapporten framgår att det finns tre gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader från beslutsdatum för IFO, Individ- och
familjeomsorg.
Beslut om strukturerad öppenvård enligt SoL, beviljad den 08 december
2020. Den enskilde önskar skjuta på insatsen och nyttja den vid ett senare
tillfälle.
Beslut om kontaktfamilj enligt SoL, beviljad den 22 december 2020.
Kontaktfamilj hittad. Överenskommelse om uppdragets innehåll ska göras
innan insatsen kan verkställas.
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Beslut om strukturerad öppenvård enligt SoL, beviljad den 30 december
2020. Insatsen är planerad att ske i hemmet. Den enskilde tillhör riskgrupp
och vill att insatsen skjuts upp på grund av Covid-19 restriktioner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021
Beslutsexpediering
2021-05-03
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt
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Dnr 00066/2021

Kommuner som utförare av tjänster åt
Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Förvaltningen ska inte gå vidare med ansökan om att Ljusdals kommun
ska bli kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen.
2. Förvaltningschefen uppdras att ta fram en handlingsplan för hur
kommunen ska agera om regeringen beslutar att kommunerna ska agera som
externa aktörer.
Sammanfattning av ärendet
Den 23 februari återremitterades ärendet från arbetsmarknads- och
socialnämnden. Efter sammanträdet gick en remiss ut till samtliga partier
aktiva i Ljusdals kommun. Svarstiden gick ut 31 mars 2021 och tre svar hade
inkommit till sista svarsdag (se bilagor med remissvar från M, S och V).
Ärendet kommer på nytt upp på arbetsmarknads- och socialnämnden den 27
april 2021.
Gången är att intresseanmälan är gjord, men nu behöver det tas ett politiskt
beslut om fullständig ansökan ska göras eller inte. Att lämna in en ansökan
innebär inte att Ljusdal med automatik blir utvald till utförare av tjänster till
arbetsförmedlingen, men görs ingen ansökan finns det ingen enkel möjlighet
att genomföra ett ansökningsförfarande vid ett senare tillfälle.
Idag finns det cirka 800 arbetslösa personer i Ljusdals kommun. Ungefär 200
av dessa är idag inskrivna hos någon befintlig kompletterande aktör, alltså
finns det 600 personer som fortfarande behöver någon form av stöd.
I skenet av dessa siffror ser sig arbetsmarknadsenheten (AME) som ett
komplement till redan befintlig struktur och inte som en konkurrent till
övriga aktörer i kommunen. Arbetsmarknadsenheten ser att det idag saknas
den praktiska förberedelsen med en mix av teori och arbete i Ljusdal – men
detta finns upparbetat via AME och deras befintliga samarbete med
utvecklingscentrum (UC) och svenska för invandrare (SFI).
Att AME får uppdraget att arbeta med stöd och matchning om vi blir
kompletterande aktör innebär inte att de som deltar i stöd och matchning
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med automatik växlas in i AME:s kärnverksamheter. Stöd och matchning
ska istället syfta till att få ut individer på den öppna arbetsmarknaden.
På sammanträdet den 27 april 2021 berättar Peter Andersson, AME, om
nuläget.
Initialt skulle kommunchefen skicka in ansökan till arbetsförmedlingen, men
delegerade detta till arbetsmarknadsenheten. De skickade in en ansökan och
informerade Ove Schönning om att det gjordes.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021
Remissvar från S daterat 29 mars 2021
Remissvar från V daterat den 29 mars 2021
Remissvar från M daterat den 23 mars 2021
Yrkanden
Suzanne Blomqvist (L), Kurt Ljung (SD), Barbo Andin Mattsson (C) och
Maria Fernmalm (S) yrkar på att avslå förslag till beslut. Förvaltningschefen
uppdras att ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska agera om
regeringen beslutar att kommunerna ska agera som externa aktörer.
Ove Schönning (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Kennet Hedman (M): yrkar på att de som har tagit beslut om intresseanmälan
den 22/1 och när har nämnden tagit beslutet läggs till i protokollet.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet från Kennet Hedman om tillägg i protokollet
under proposition och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
yrkandet.
Ordförande ställer yrkandena om bifall, avslag och avslag med tillägg under
acklamation och finner att bifallsyrkandet blir huvudförslag.
Ordförande ställer yrkandet från Suzanne Blomqvist med flera gällande
avslag och upprättandet av handlingsplan mot yrkandet från Kennet Hedman
om avslag för att få fram ett motförslag till yrkandet om bifall. Ordförande
finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller avslagsyrkandet.
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Omröstning begärs och verkställs. Arbetsmarknads-och socialnämnden
röstar ja för yrkandet om avslag med motförslag och nej för avslag.
Ordförande ställer yrkandet om bifall mot yrkandet om avslag med tillägg.
Ordförande finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller yrkandet
om bifall. Omröstning begärs och verkställs. Arbetsmarknads-och
socialnämnden röstar ja för bifall och nej för yrkandet om avslag med
tillägg.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 1 nej-röst utser arbetsmarknads- och socialnämnden
yrkandet om avslag med tillägg till motförslag till bifall.
Ove Schönning (S), Maria Fernmalm (S), Alexandra Karjel (MP), Suzanne
Blomqvist (L), Barbro Andin Mattsson (C), Walle Olsson (V), Marie Mill
(LB) och Kurt Ljung (SD) röstar ja och Kennet Hedman (M) röstar nej.
Med 8 nej-röster och 1 ja-röst bifaller arbetsmarknads- och socialnämnden
yrkandet om avslag med tillägg.
Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman (M), Alexandra Karjel (MP), Suzanne
Blomqvist (L), Barbro Andin Mattsson (C), Walle Olsson (V), Marie Mill
(LB) och Kurt Ljung (SD) röstar nej och Ove Schönning (S)röstar ja.
Protokollsanteckning
Kennet Hedman (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Ove Schönning (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsexpediering
2021-05-03
Akt
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Dnr 00025/2021

Föreningsbidrag 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Bevilja kvinnojouren Viljan 305 820 kronor i föreningsbidrag för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Inför att den tidigare omsorgsnämnden skulle delas i januari 2019 hade
nämnden tagit beslut om att föreningsbidraget ograverat skulle hanteras av
den nya omsorgsnämnden även fortsättningsvis.
När fördelningen av 2020 års föreningsbidrag var aktuell kom
arbetsmarknads- och socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen överens
om att flytta över den budgeterade delen av föreningsbidraget för
brottsofferjouren och kvinnojouren Viljan samt deras avtal till
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Kvinnojouren Viljan
Kvinnojouren Viljan har enligt befintligt avtal rätt till 305 820 kronor i
verksamhetsbidrag. De har arbetat på trots förändrade förutsättningar i och
med covid -19. Verksamhetsberättelse och resultatrapport för 2020 har
skickats in i tid även om årsmötet har skjutits fram då man inte kan
genomföra det enligt gängse pandemiregleringar.
Brottsofferjouren
Vid årsskiftet 2020/2021 avslutades avtalet med Brottsofferjouren i Ljusdal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2021
Verksamhetsberättelsen kvinnojouren Viljan 2020
Resultatrapport och balansrapport kvinnojouren viljan 2020
Beslutsexpediering
2021-05-03
Ekonomienheten
Kvinnorjouren Viljan
Akt
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Dnr 00020/2021

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknadsoch socialförvaltningen 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, daterade den 14 april 2021, över delegeringsbeslut inom
individ- och familjeomsorgen i mars 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.
Övriga delegeringsbeslut
Under mars 2021 har ett beslut fattats gällande delvis avslag om utlämnande
av handling. I beslutet har förvaltningen avslagit begäran enligt 26 kap 1 §
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) med motiveringen att
vissa uppgifter som inte kan lämnas ut då det inte står klart att uppgifterna
kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående
lider men.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021
Delegeringsbeslut översikt och detalj mars daterade den 14 april
Utlämningsbeslut daterat den 18 mars 2021
Beslutsexpediering
2021-05-03
Akt
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Dnr 00032/2021

Ärenden för kännedom 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 27 april 2021
finns följande ärenden för kännedom:
Prop. 2020/21:150 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister har
överlämnats till riksdagen. Regeringens förslag innebär bland annat att förutsättningarna för barnets delaktighet i processen förbättras. Propositionen
innehåller också förslag som syftar till att skapa bättre förutsättningar för
föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som
riskerar att fara illa.
Propositionen innehåller bland annat förslag om:
att barnets rätt till information och att komma till tals tydliggörs,
att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn som huvudregel ska
ha deltagit i informationssamtal hos socialnämnden innan de kan vända sig
till domstol,
att en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses till exempel i en situation där
det förekommit dödligt våld inom familjen, och att en tidsgräns på fyra
månader införs för utredningar om vårdnad, boende eller umgänge.
Lagen om informationssamtal föreslås träda i kraft den 1 januari 2022,
medan kravet på deltagande i informationssamtal föreslås träda i kraft den 1
mars 2022. I övrigt föreslås lagändringarna träda i kraft den 1 juli 2021. Om
alla förslag går igenom kommer det att innebära en ökad belastning för
familjerättssekreterarna runt om landet.
-------------------------------------------Regeringen har överlämnat propositionen Förebyggande av våld i nära
relationer till riksdagen. Propositionen innehåller förslag som ger ytterligare
förutsättningar för att förstärka skyddet för personer som utsätts för våld i
nära relationer. Bland annat föreslås en ändring i socialtjänstlagen.
Förslagen i propositionen innebär ett ökat fokus på det våldsförebyggande
arbetet, i syfte att förbättra skyddet för våldsutsatta och personer som
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riskerar att bli utsatta för allvarligt våld av närstående. Till exempel föreslår
regeringen en sekretessbrytande bestämmelse för kommunerna och hälsooch sjukvården för att uppgifter som rör en enskild eller en närstående till
den enskilde ska kunna lämnas till Polismyndigheten i syfte att förebygga att
det mot den närstående begås ett allvarligare vålds-, frids- eller sexualbrott.
Regeringen föreslår även en ändring i socialtjänstlagen som innebär att
socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående
för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021 och kommer att
innebära att det lagstadgas gällande kommunernas ansvar för behandling av
våldsamt beteende.
-------------------------------------------------Regeringen uppdrar åt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att förstärka
tillsynen av Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem som vårdar
flickor enligt lagen om LVU. Detta ska ske från 1 maj 2021 till 1 maj 2022.
Mot bakgrund av de brister som nyligen uppmärksammats inom SiS
särskilda ungdomshem anser regeringen att tryggheten för placerade barn
och unga, i synnerhet unga flickor, behöver stärkas. Den statliga tillsynen är
ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att barn och unga får den vård
och omsorg som de har rätt till.
IVO får i uppdrag att följa upp och analysera redan vidtagna åtgärder, samt
utfallet av de tidigare anmälningar som inkommit gällande missförhållanden
på vissa ungdomshem. Analysen ska ha ett särskilt perspektiv på de unga
flickornas delaktighet, säkerhet, trygghet och stöd samt personalens och
verksamhetsansvarigas kompetens.
Den rapport som blir resultatet av tillsynen kommer presenteras för
kommunernas socialnämnder.
---------------------------------------------Brå (Brottsförebyggande rådet) har presenterat rapporten Strategiska brott
bland ungdomar på 2010-talet och faktorer av betydelse för att lämna ett
kriminellt liv.
Strategiska brott är ett begrepp som används för de brott i ungdomars första
lagföring som starkast indikerar att de kommer att fortsätta på en högaktivt
kriminell bana.
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Rapportens resultat visar bland annat att
• Pojkar som lagförs för rån och flickor som lagförs för våld eller hot mot
tjänsteman, som första brott, är de som har störst risk att fortsatt begå många
brott. Den nya studien pekar dock på att själva brottstypen har ett minskande
förklaringsvärde, det vill säga att de strategiska brotten blivit mindre
strategiska.
• Överdödligheten bland de högaktiva lagöverträdarna är anmärkningsvärt
hög. Det innebär en överdödlighet på 25 gånger för högaktiva kvinnor och
11 gånger för högaktiva män.
• Enligt rapportens forskningsgenomgång framkommer det att den egna
motivationen och socialt stöd har stor betydelse för ungdomars
förutsättningar att upphöra att begå brott.
Rapporten i sin helhet finns att få från nämndsekreterare.
-----------------------------------------------------------Under 2021 startar Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett arbete med
kundgrupper inom ekonomiskt bistånd för att skapa förutsättningar för en
enklare och snabbare automatiseringsprocess.
Syftet med kundgrupper är att möjliggöra ett bättre samarbete kommuner
emellan i dialogen med verksamhetssystemsleverantörer, för att skapa bättre
förutsättningar för en enklare och snabbare utveckling av automatiserade
processer.
Med utgångspunkt i erfarenheter och framgångsfaktorer från e-hälsoområdet,
där kundgrupper redan är etablerade och med anpassning till kommunernas
logik, ser vi ett behov av en struktur för hur kundgrupper kan etableras inom
ekonomiskt bistånd och socialtjänstens område.
Detta projekt kommer att utvärderas och sedan delges samtliga kommuner.
------------------------------------------------------------------------Folkhälsomyndigheten har skapat och släppt rapporten Hur har folkhälsan
påverkats av covid-19-pandemin. Rapporten bygger på en samlad
bedömning utifrån svensk empiri och internationell forskning under 2020.
I förordet står bland annat att läsa Det är för tidigt att avgöra pandemins fulla
effekt på folkhälsan, men redan nu ser vi att det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet behöver stärkas och prioriteras för att behålla en god
folkhälsa och minska ojämlikheter i hälsa.
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Pandemin pågår fortfarande och resultaten i denna rapport behöver
kompletteras med nya undersökningar och ny forskning. Det är därför viktigt
att fortsätta följa kunskapsläget och att identifiera nya frågeställningar för
fördjupad analys.
Målgrupper för publikationen är aktörer med uppdrag kopplade till folkhälsa
och folkhälsoarbete på lokal, regional och nationell nivå.
Rapporten finns att få i sin helhet av nämndsekreterare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2021
Beslutsexpediering
2021-05-03
Akt
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Dnr 00031/2021

Protokoll för kännedom 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 27 april 2021
finns följande protokoll för kännedom:
Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-17 § 47 Stöd till näringsliv och
föreningar under Coronapandemin Beslut: 1. Avgifter för livsmedelstillsyn
och serveringstillstånd återbetalas inte till företag i restaurangbranschen då
kommunstyrelsen inte finner att en sådan åtgärd har lagligt stöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2021
Beslutsexpediering
2021-05-03
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ASN 27/4 (Signerat)

Sida 31 av 35

PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 85

Sida
32(34)

Datum

2021-04-27

Dnr 00034/2021

Utbildningar och kurser 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polisen och Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en kunskapshöjande
konferens med fokus på samverkan och sekretess den 18 maj 2021 .
Konferensen är den tredje som genomförs. Tidigare konferenser har
fokuserat på lägesbild, förebyggande arbete och tidig upptäckt.
Tid och plats: Den 18 maj 08:30 - 16:00 Live stream via webben
Målgrupp: Dagen riktar sig till dig som är förtroendevald, beslutsfattare eller
tjänsteperson inom rättsväsende, myndigheter, kommun, region, idéburen
sektor och näringsliv.
Konferensen är kostnadsfri och anmälan ska göras senast 14 maj via
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-oss/kalender/kalenderhandelser--kronoberg/2021-03-18-narkotikakonferens-med-fokus-pa---samverkan-ochsekretess---streamas-live-via-webben.html
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2021
Beslutsexpediering
2021-05-03
Akt
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Dnr 00027/2021

Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden
2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Frågan från Maria Fernmalm besvaras och ärendeberedningen får i
uppdrag att bjuda in familjeteamet till en kommande nämnd.
2. Frågan från Suzanne Blomqvist om våld i nära relationer och hedersvåld
lyfts på kommande ärendeberedning.
Sammanfattning av ärendet
Maria Fernmalm (S) ställer följande fråga:
Jag skulle vilja se över om Ljusdals kommun kan ge stöd för barn och unga
som har det jobbigt hemma. Många barn och unga lever i familjer där någon
till exempel missbrukar alkohol, har psykiska problem eller där det
förekommer svåra konflikter mellan föräldrarna och dessa behöver kunna få
stöd och hjälp.
När det är jobbigt hemma är det vanligt att känner man känner sig ensam,
annorlunda, ledsen och rädd. Man kan också känna sig arg och maktlös.
Många barn och ungdomar kanske känner sig orolig för sina föräldrar och
vad som ska hända. Då kan det vara svårt att koncentrera sig på andra saker,
exempelvis skolarbete och kompisar.
Om man lever i en familj där missbruk, psykisk sjukdom eller svåra
separationskonflikter är en del av vardagen kan det kännas bra att få träffa
andra som varit med om liknande saker. Det kan göra att man känner sig
mindre ensam. I en grupp kan man också få hjälp att stärka sin självkänsla
och att känna hopp inför framtiden.
Förälder och barn skulle kunna gå i föräldragrupper, där fokuset skulle vara
föräldraskap och att de får träffa andra föräldrar och byta erfarenheter och få
stöd i att vara förälder.
Har suttit på gemensamma nämnden för hjälpmedel och välfärd och där lyfte
man arbetet på Grinden i Gävle och där har man sett att det gett väldigt bra
resultat och min tanke är att utreda om inte vi i Ljusdal skulle kunna göra
något liknade?
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Man jobbar kanske lite så i Ljusdal, men tänker att det skulle behövas lyftas
mera?
Suzanne Blomqvist (L) ställer frågan om hur Ljusdals kommun arbetar med
våld i nära relationer och hedersvåld.
Beslutsunderlag
Fråga daterad den 23 april 2021
Beslutsexpediering
2021-05-03
Akt
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Signerad checksumma: 32A39095F80268A27CAF1D62B2F055C80CE101DD
Namn: OVE SCHÖNNING
Datum: 2021-04-30 23:18
Signerad checksumma: 32A39095F80268A27CAF1D62B2F055C80CE101DD
Namn: KENNET HEDMAN
Datum: 2021-04-30 23:26
Signerad checksumma: 32A39095F80268A27CAF1D62B2F055C80CE101DD
Detta dokument är en elektronisk kopia. Originalet finns lagrat hos Ljusdals kommun.
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