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§ 124 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 15 juni 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 § 

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

Den 18 juni 2021 gjordes ett ordförandebeslut om ett omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § och en handräckningsbegäran enligt 43 § samt 

en placering enligt 11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU).   

Den 21 juni 2021 gjordes två ordförandebeslut om ett omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § och en handräckningsbegäran enligt 43 § samt  

en placering enligt 11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU).  

Den 22 juni 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en placering enligt 11 § 

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

Den 12 juli 2021 togs ett ordförandebeslut i avvaktan på arbetsutskottet för 

IFO-frågor den 10 augusti om att inte motta ett ärende från Borlänge 

kommun enligt 2 a kap 10 § Socialtjänstlagen. Ordförandebeslutet fastslogs 

av arbetsutskottet för IFO-frågor den 10 augusti. 
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Den 12 juli 2021 gjordes ett ordförandebeslut om ett omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU).  Detta omhändertagande gjordes med hjälp av Socialjouren. 

 

Den 16 juli 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 § 

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

 

Den 19 juli 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 § 

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

 

Den 26 juli 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 § 

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

 

Den 28 juli togs två ordförandebeslut i avvaktan på arbetsutskottet för IFO-

frågor den 10 augusti om att förlänga befintliga placeringar enligt 4 kap 1 § 

Socialtjänstlagen.  

Ordförandebeslutet fastslogs av arbetsutskottet för IFO-frågor den 10 

augusti. 

 

Den 29 juli togs ett ordförandebeslut i avvaktan på arbetsutskottet för IFO-

frågor den 10 augusti om att förlänga befintlig placering enligt 4 kap 1 § 

Socialtjänstlagen. Ordförandebeslutet fastslogs av arbetsutskottet för IFO-

frågor den 10 augusti. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2021 

Ordförandebeslut 

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Akt 
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§ 125 Dnr 00033/2021  

Domar för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 augusti 2021 

finns följande domar för kännedom:  

 

Västmanlands tingsrätt har meddelat dom i mål 1374-21. Den tilltalade döms 

till ungdomsvård i enlighet med den vårdplan som arbetsmarknads- och 

socialnämnden tidigare har beslutat om. Domen överklagades inte och trädde 

i laga kraft den 7 juli 2021. 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar ett ej slutgiltigt beslut i mål 2853-21. 

Det omedelbara omhändertagandet fastställs därmed dömer 

förvaltningsrätten i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens 

beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 2853-21. Ansökan om LVU 

fastställs och därmed dömer förvaltningsrätten ui enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar ett ej slutgiltigt beslut i mål 2858-21. 

Det omedelbara omhändertagandet fastställs och därmed dömer 

förvaltningsrätten i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens 

beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar ett ej slutgiltigt beslut i mål 2861-21. 

Det omedelbara omhändertagandet fastställs och därmed dömer 

förvaltningsrätten i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens 

beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 5172-21 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten dömer att överklagandet ska beviljas del av 

ansökt bistånd. I övrigt dömer rätten i enlighet med arbetsmarknads- och 

socialnämndens beslut. 
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Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 4911-21 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 5102-20 gällande bistånd i 

form av servicebostad. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer 

därmed i enlighet med omsorgsnämndens tidigare beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 6142-20 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 1414-21 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 5646-20 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 1026-21 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 1810-21 gällande bistånd för 

studier på internatskola. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i 

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 3364-21 gällande vård med 

stöd av LVM. Förvaltningsrätten beviljar ansökan om vård med stöd av 

LVM och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2021 

Aktuella domar 

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Akt 
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§ 126 Dnr 00028/2021  

Förvaltningschefen informerar 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 augusti 2021 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 

gång framåt inom förvaltningen. 

 

Förvaltningschefen informerar om: 

- personalfrågor 

- kvotflyktingmottagning 

- tidsplan och ekonomisk månadsavstämning till KS 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Akt 
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§ 127 Dnr 00006/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 augusti 

2021 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 

maj 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2021 

Bildspel daterat den 24 augusti 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Akt 
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§ 128 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 (presenteras för 

nämnden i maj och september).  

 

På nämndsammanträdet den 24 augusti 2021 finns det inga nya rapporter att 

redovisa. Rapporten för maj 2021 färdigställdes efter nämndsammanträdet i 

juni och därför har den redan tidigare distribuerats via mail till ledamöterna. 

Rapporterna för juni och juli är klara samma dag som nämndsammanträdet i 

augusti hålls och därför kan de inte skickas med i handlingarna. 

            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Akt 
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§ 129 Dnr 00110/2021  

Kostnad per brukare 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har deltagit i kostnad per brukare 

2020 avseende individ- och familjeomsorgens verksamhet.  

 

På nämndsammanträdet den 24 augusti 2021 deltar Emelie Lundell och 

Oskar Lannerhjelm från Ensolutions som har genomfört undersökningen och 

berättar om resultatet och slutsatser.            

 

Presentationen som visades skickas ut till arbetsmarknads- och 

socialnämnden efter sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2021 

Protokollsanteckning 

Marie Mill vill att alla handlingar med minst 2 A4-sidor ska skickas ut till 

ledamöterna senast en vecka innan sammanträdet annars får ärendet skjutas 

upp. 

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Akt 
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§ 130 Dnr 00117/2021  

Arbetsförmedlingens omorganisation och 
konsekvenserna av denna 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden tillskriver Kommunstyrelsen (KS) 

och ber om att KS skyndsamt övertar ansvaret i frågor kring 

arbetsförmedlingens reformering och de konsekvenser som uppstår inom 

arbetsmarknads- och socialförvaltningen och övriga kommunala instanser. 

Sammanfattning av ärendet 

Under nämndsammanträdet den 22 juni 2021 fick arbetsmarknads- och 

socialnämnden information om arbetsförmedlingens omstrukturering. Klart 

är att modellen kommer att påverka hur arbetsmarknadsenheten arbetar idag.  

 

Under sammanträdet den 22 juni 2021 fick även förvaltningschefen i 

uppdrag att bevaka den departementsskrivelse som förväntades komma 

innan midsommar och som skulle förtydliga vissa delar av reformeringen av 

arbetsförmedlingen (enligt uppgift från Sveriges kommuner och regioner). 

Skrivelsen skulle gälla främst de 20 % som inte kommer att kunna placeras 

hos fristående aktör. Denna skrivelse har ännu inte kommit så det finns inget 

att rapportera kring den.  

 

Förvaltningen har sammanställt två konsekvensanalyser som dels behandlar 

konsekvenserna för förvaltningen dels för hela kommunkoncernen. Dessa 

båda analyser behandlar både det värsta och det bästa scenariot i varje läge 

och biläggs handlingarna.  

 

I tillägg till konsekvensanalyserna behöver följande ytterligare belysas (om 

värsta scenariot infaller):  

- Avseende grönyteskötsel på uppdrag av Ljusdalshem, Gata Park, Ljusdal 

energi samt bland annat även skötsel av Folkparkens utemiljö kommer dessa 

uppdrag att behöva upphandlas av extern part om AME omstruktureras, 

vilket kommer att innebära en fördyring på koncernnivå för kommunen. 

- De personer som AME anställer bidrar till kommunalskatten genom att de 

när de anställs betalar cirka 7 000 kronor i kommunalskatt och om vi räknar 

att AME anställer 100 personer så är det 700 000/ månad. 
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- De individer som är långt ifrån arbetsmarknaden behöver ofta en längre 

inskolningsperiod för att vara anställningsbara. Vi tror att inte så många 

företag har råd att ha någon som inte är relativt självgående efter de första 14 

dagarna. 

- Förvaltningen får ej längre mandat att slussa individer vidare till 

anställning hos andra arbetsgivare. Andra arbetsgivare/privata företag får för 

lite stöttning i form av administrativa tjänster med mera som gör att de inte 

anställer personer långt från arbetsmarknaden.  

 

Idag kan personal hos AME hjälpa både den arbetssökande och det företag 

som är intresserad av att anställa med allt pappersarbete kring en anställning 

(innefattar bland annat skapa ett CV, hjälp med lönebidrag och träff mellan 

den arbetssökande och företagaren) detta kan vara avgörande då personer 

långt ifrån arbetsmarknaden inte har vana och förutsättningar för dessa typer 

av uppgifter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2021 

Riskbedömning koncernen daterad den 11 augusti 2021 

Riskbedömning förvaltningen daterad den 5 augusti 2021 

Artikel från Dagens samhälle 

 

Yrkanden 

Roger Kastman (KD), Kennet Hedman (M), Kurt Ljung (SD) Suzanne 

Blomqvist (L) och Barbro Andin Mattsson (C) yrkar på att Arbetsmarknads- 

och socialnämnden tillskriver Kommunstyrelsen (KS) och ber om att KS 

skyndsamt övertar ansvaret i frågor kring arbetsförmedlingens reformering 

och de konsekvenser som uppstår inom arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen och övriga kommunala instanser. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet från Roger Kastman med flera under 

proposition och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller 

yrkandet. 

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 131 Dnr 00005/2021  

Budget 2022, ELP 2023-2024 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 augusti 2021 

får nämnden information om hur förvaltningen arbetar med att ta fram en 

detaljbudget för 2022. 

 

Beslutet om detaljbudget ska tas på arbetsmarknads- och socialnämndens 

sammanträde den 21 september 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Akt 
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§ 132 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 

andra 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 andra kvartalet, 1/4-30/6, 2021. 

 

Av kvartalsrapporten framgår att det finns 6 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 16 mars 2021 verkställdes insatsen.. 

 

Beslut om kontaktfamilj enligt SoL, beviljad den 22 december 2020. Den 19 

april 2021 verkställdes insatsen. 

 

Beslut om strukturerad öppenvård enligt SoL, beviljad den 30 december 

2020. Den 15 april 2021 tackar den enskilde nej till insatsen och återtar sin 

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

Kontaktfamilj utsedd. Uppstartsmöte med kontaktfamiljen genomfört den 24 

juni 2021. 

 

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

Kontaktfamilj utsedd. Uppstartsmöte med kontaktfamiljen genomfört den 24 

juni 2021. 

 

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

Kontaktfamilj utsedd. Uppstartsmöte med kontaktfamiljen genomfört den 24 

juni 2021. 

 

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

Kontaktfamilj utsedd. Uppstartsmöte med kontaktfamiljen genomfört den 24 

juni 2021. 

 

Beslut om öppenvård enligt SoL, beviljad den 19 januari 2021. Andra 

insatser behöver pågå under längre tid innan sökta öppenvårdsinsats i form 

av nätverksstöd kan starta. Pågående öppenvårdsinsats i form av föräldrastöd 

verkställd den 4 januari 2021. Pågående öppenvårdsinsats i form av 

föräldrastöd verkställd 10 februari 2021. 

 

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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Akt 
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§ 133 Dnr 00001/2019  

Val och förordnanden mandatperioden 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Till ny ledamot i arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 

väljer Roger Kastman (KD). 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med kommunfullmäktige den 24 maj 2021 har Walle Olsson (V) 

avsagt sig sin ordinarie plats i arbetsmarknads- och socialnämnden. Till 

ersättare som ordinarie ledamot i nämnden utsåg kommunfullmäktige Roger 

Kastman (KD).  Kommunfullmäktige hanterar enbart val till 

arbetsmarknads- och socialnämnden. 

 

Relaterat till avsägelsen finns det en vakant plats som ledamot i 

arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott för IFO-frågor som 

behöver tillsättas. På arbetsmarknads- och socialnämnden den 24 augusti 

2021 behöver beslut tas om ny ledamot tas så att arbetsutskottet för IFO-

frågor blir fulltaligt.  

 

Enligt kommunallagen ska val till poster i nämnder och andra 

fullmäktigeuppdrag i fullmäktige direkt gå till sluten omröstning när det 

gäller personval med två kandidater till en post. När det gäller nämnderna 

går det bra att ställa två kandidater mot varandra via acklamation, men när 

det begärs votering går det inte att hantera detta via Teams. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2021 

Yrkanden 

Kennet Hedman (M) föreslår Roger Kastman (KD). 

Suzanne Blomqvist (L) föreslår sig själv. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer de två kandidaterna mot varandra och finner att 

arbetsmarknads- och socialnämnden väljer Roger Kastman (KD). 

 

Protokoll ASN 24/8
(Signerat, SHA-256 DA84ABB15FD2E32CF89862EA2F8275EDA4AFDA2CD3A18985733A8EBABE9C5C47)

Sida 22 av 31



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(30) 

Datum 

2021-08-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Akt 
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§ 134 Dnr 00140/2021  

Remiss av SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott - 
ett skärpt regelverk Ju2021/02575 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Förvaltningen uppdras att utforma ett remissvar till arbetsmarknads- och 

socialnämndens sammanträde den 21 september 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 6 juli 2021 inkom en remiss från Justitiedepartementet till Ljusdals 

kommun. Remissen gällde SOU 2021:61 – Utvisning på grund av brott – ett 

skärpt regelverk.  

 

Kommunstyrelsens beredning beslutade den 9 augusti att remissen skulle 

besvaras av arbetsmarknads- och socialnämnden. Remissen ska besvaras 

senast den 27 september 2021. Detta innebär att remissvaret måste fastställas 

på arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 september. 

 

Utredningens - Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk SOU 

2021:61 - uppdrag har omfattat tre huvudsakliga delar. 

 

Den första delen har bestått i att göra en översyn av regelverket om utvisning 

på grund av brott. Syftet har varit att åstadkomma en skärpt reglering som 

ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott. 

En fråga som stått i särskilt fokus har varit utvisning på grund av 

hedersrelaterad brottslighet och hatbrott. I denna del har också ingått att ta 

ställning till om bestämmelsen om återreseförbud bör ändras samt om det 

bör införas en möjlighet till ny påföljdsbestämning när påföljden har lindrats 

på grund av utvisningsbeslutet, men detta sedan inte har kunnat verkställas. 

Slutligen har denna del av uppdraget omfattat att ta ställning till om åtgärder 

kan vidtas för att effektivisera verkställigheten av beslut om utvisning på 

grund av brott. 

 

En vägledande princip för arbetet har varit att utvisningsfrågan ska bedömas 

på ett nyanserat sätt och att det ska finnas en proportion mellan 

brottslighetens allvar och rättsverkningarna för enskilda. En annan 

grundläggande utgångspunkt har varit att internationell rätt ska beaktas och 

respekteras. Utredningens strävan har också varit att regleringen till sitt utfall 

ska närma sig den i de övriga nordiska länderna. 
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Den andra delen har bestått i att stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer. 

Närmare bestämt har uppdraget i denna del varit att ta ställning till dels hur 

skyddet mot utvisning för den som drabbats av hedersrelaterad brottslighet 

kan stärkas, dels om ytterligare myndighetsaktörer ska kunna ansöka om 

uppehållstillstånd för betänketid för offer för människohandel. 

 

Den tredje och sista delen av uppdraget har varit att se över reglerna om att 

neka och återkalla uppehållstillstånd på grund av brott. 

 

En sammanfattning av utredningen – som är 556 sidor – finns att läsa på sid 

17-28 i bilagt dokument som heter Utvisning på grund av brott - ett skärpt 

regelverk sou 2021:61.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2021 

Missiv daterat den 1 juli 2021 

SOU 2021:61  

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Akt 
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§ 135 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 22 juli 2021, över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i juni 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. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2021 

Tabell delegeringsbeslut juni översikt daterad den 22 juli 2021 

Tabell delegeringsbeslut juni detalj daterad den 22 juli 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Akt 
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§ 136 Dnr 00032/2021  

Ärenden för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen lämnade i våras förslag om en ändring i socialtjänstlagen som 

innebär att det av lagen ska framgå att det till socialnämndens ansvar hör att 

verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller 

andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Förslaget var en del av 

propositionen Förebyggande av våld i nära relationer. Riksdagen har bifallit 

propositionen och lagändringarna träder i kraft den 1 augusti. 

Lagändringarna innebär ett ökat fokus på det våldsförebyggande arbetet och 

ger ett förbättrat skydd för våldsutsatta och personer som riskerar att bli 

utsatta för våld.  

 

Länsstyrelserna och Socialstyrelsen ska samråda med 

Jämställdhetsmyndigheten och Nationella kompetensteamet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck som finns vid Länsstyrelsen i Östergötlands 

län när de tar fram materialet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Akt 
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§ 137 Dnr 00031/2021  

Protokoll för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 augusti 2021 

finns följande protokoll för kännedom: 

 

Protokollsutdrag KF 2021-06-21 § 95 Fyllnadsval av ersättare i 

arbetsmarknads- och socialnämnden efter Roger Kastman (KD); Beslut: 1. 

Ärendet bordläggs. Orsak: Det finns två föreslagna kandidater till posten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Akt 
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§ 138 Dnr 00034/2021  

Utbildningar och kurser 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner bjuder in till Trygghetsdag 2021 den 21 

september klockan 10-15 med temat motorburen ungdom problem eller 

möjlighet? Att ungdomar kör a-traktorer eller EPA-traktorer är inget nytt. 

Däremot har graden av störning eskalerat på många håll. Dunkande baslådor, 

motorer som varvas, medborgare som får sin nattsömn störd, nedskräpning 

och vandalism. Det är många problem som följer i den motorburna 

ungdomens spår.  

 

Under den här trygghetsdagen om motorburen ungdomsproblematik kommer 

vi att få höra om Brås, Länsstyrelsens och Polisens syn på problematiken och 

även höra många goda exempel om hur man agera lokalt och i samverkan. 

Konferensen är webbsänd och följs via en länk. Det finns möjlighet att ställa 

frågor till föreläsarna via en chatt. Konferensen kan även ses i efterhand i 14 

dagar. Då arbetsmarknads- och socialnämnden har sammanträde samma dag 

kan man se konferensen i efterhand om intresse finns. Kostnad är 1 300 

kronor plus moms, då det är en utbildning som medför en kostnad ska 

anmälan göras i samråd med ordförande. Anmälan senast 18 september och 

görs via länk i bifogad inbjudan. Anmälan är bindande, men platsen kan 

överlåtas. 

 

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

 

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

konferens på temat Aktuellt inom socialpolitik den 22 september klockan 10-

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

socialtjänstens verksamhetsområden - för dig som förtroendevald och 

ledande tjänsteperson inom socialtjänst. Då vårens upplaga hade mycket 

fokus på äldreomsorgen ligger fokus denna gång till större grad på andra 

verksamhetsområden - såsom våld, bostadssociala frågor, ekonomiskt 

bistånd, missbruk och beroende och generella frågor som digitalisering och 

socialtjänstens ekonomi.  Anmälan görs via länk i bifogad inbjudan (senast 

den 21 september) – och är man anmäld kan man se konferensen under ett 
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års tid. Kostnad är 2 100 kronor plus moms, då det är en utbildning som 

medför en kostnad ska anmälan göras i samråd med ordförande. 

 

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

 

Samordningsförbundet Gävleborg inbjuder till seminarium gällande våld i 

nära relationer den 1 oktober kl 8-12. Seminariet är digitalt och kostnadsfritt. 

Anmälan ska göras senast 17 september enligt bifogad inbjudan. 

 

Målgruppen är: all personal som i sitt arbete och i sin verksamhet i 

Gävleborg arbetar med regeringsuppdrag ”bidra till ökad upptäckt av våld” 

och till dig som kommer i kontakt med problematik som rör våld i nära 

relation t.ex. personal inom skola, vård, rättsväsende, socialtjänst, 

arbetsförmedling, Försäkringskassan och andra människonära yrken och som 

behöver grundläggande kunskaper i ämnet samt chefer som har medarbetare 

enligt ovan. Vi vänder oss också till dig som beslutsfattare som vill veta mer 

om våld i nära relation.  

 

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

 

Region Gävleborg bjuder in till konferens den 17 november 2021 klockan 

13-17 då resultatet av Jämlikhetsutredningen presenteras och vi tillsammans 

tar nästa steg för ett mer jämlikt Gävleborg. Konferensen vänder sig till 

intresserade förtroendevalda och tjänstepersoner i hela Gävleborg - strateger, 

chefer, verksamma inom kommun/region eller inom civilsamhälle, statlig 

myndighet, akademi, näringsliv. 

 

Konferensen är kostnadsfri och anmälan samt program kommer senare i 

höst. Läs mer om konferensen här:https://www.regiongavleborg.se/regional-

utveckling/om-regional-utveckling/jamlikhetsutredningen/konferens-2021/ 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-08-30 

Akt 
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§ 120 Dnr 00092/2019  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Texas Gustafsson Sternmark (120218-9195) ändrar mottagare från 


vårdnadshavare till Ove Sallander (enligt 16 kap 18 § 


socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av placering utanför hemmet. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Texas Gustafsson Sternmark (120218-9195), barnet 


Peter Sternmark (840126-0198), vårdnadshavare 


Linda Sternmark (861103-7501), vårdnadshavare 


           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-24 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 121 Dnr 00115/2021  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Theo Friberg, 121016-3174 ändrar mottagare från Ljusdals kommun till 


familjehem Anna-Karin Halvarsson (810127-7500) enligt 16 kap 18 § 


socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av placering utanför hemmet. 


 


2. Framställer till Försäkringskassan att underhållsstödet gällande Theo 


Friberg, 121016-3174 ändrar mottagare från Ljusdals kommun till 


familjehem Anna-Karin Halvarsson (810127-7500) enligt 18 kap 19 § 


socialförsäkringsbalken (SFB).  


 


3. Paragrafen justeras omedelbart 


Sammanfattning av ärendet 


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


uppehälle och uppfostran. Barnets dagliga omsorg och försörjning sker 


genom familjehemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


familjehemmet.  


 


Om det finns synnerliga skäl får underhållsstödet, på begäran av 


socialnämnden betalas ut till någon annan än vårdnadshavare. När ett barn 


placeras utanför hemmet kan socialnämnden besluta att underhållsstödet, 


som går till vårdnadshavare, ska ha en annan mottagare. Underhållsstödet 


kan betalas till socialförvaltningen för att användas för barnets bästa, till 


exempel att betala ut det till familjehemmet där barnet är placerat 


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 9 juli 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-24 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 122 Dnr 00098/2020  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Judy Alarab 20160515-8920 ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


Peyman Vahedi enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB) med 


anledning av placering utanför hemmet. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


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


uppehälle och uppfostran. Barnets dagliga omsorg och försörjning sker 


genom familjehemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


familjehemmet.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 29 juli 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-24 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 123 Dnr 00128/2021  


Begäran om yttrande och handlingar gällande ej 
verkställt beslut IVOs diarienr 3.3.1-13665/2021-2 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Antar yttrandet och sänder det vidare till Inspektionen för vård och 


omsorg (IVO). 


 


2. Ljusdals kommuns inställning är att den enskilde inte har fått vänta 


oskäligt länge på insatsen då den enskildes önskemål är att få avvakta med 


insatsen. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om 


utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt 


beslut (16 kap. 6 a § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 


 


Inför beslutet ges arbetsmarknads- och socialnämnden möjlighet att lämna 


ett yttrande. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2021 


Begäran från IVO daterad den 29 juni 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-24 


Inspektionen för vård och omsorg 


Akt 
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§ 124 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 15 juni 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 § 


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


 


Den 18 juni 2021 gjordes ett ordförandebeslut om ett omedelbart 


omhändertagande enligt 6 § och en handräckningsbegäran enligt 43 § samt 


en placering enligt 11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 


(LVU).   


 


Den 21 juni 2021 gjordes två ordförandebeslut om ett omedelbart 


omhändertagande enligt 6 § och en handräckningsbegäran enligt 43 § samt  


en placering enligt 11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 


(LVU).  


 


Den 22 juni 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en placering enligt 11 § 


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


 


Den 12 juli 2021 togs ett ordförandebeslut i avvaktan på arbetsutskottet för 


IFO-frågor den 10 augusti om att inte motta ett ärende från Borlänge 


kommun enligt 2 a kap 10 § Socialtjänstlagen. Ordförandebeslutet fastslogs 


av arbetsutskottet för IFO-frågor den 10 augusti. 
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Den 12 juli 2021 gjordes ett ordförandebeslut om ett omedelbart 


omhändertagande enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 


unga (LVU).  Detta omhändertagande gjordes med hjälp av Socialjouren. 


 


Den 16 juli 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 § 


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


 


Den 19 juli 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 § 


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


 


Den 26 juli 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 § 


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


 


Den 28 juli togs två ordförandebeslut i avvaktan på arbetsutskottet för IFO-


frågor den 10 augusti om att förlänga befintliga placeringar enligt 4 kap 1 § 


Socialtjänstlagen.  


Ordförandebeslutet fastslogs av arbetsutskottet för IFO-frågor den 10 


augusti. 


 


Den 29 juli togs ett ordförandebeslut i avvaktan på arbetsutskottet för IFO-


frågor den 10 augusti om att förlänga befintlig placering enligt 4 kap 1 § 


Socialtjänstlagen. Ordförandebeslutet fastslogs av arbetsutskottet för IFO-


frågor den 10 augusti. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2021 


Ordförandebeslut 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-30 


Akt 
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§ 125 Dnr 00033/2021  


Domar för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 augusti 2021 


finns följande domar för kännedom:  


 


Västmanlands tingsrätt har meddelat dom i mål 1374-21. Den tilltalade döms 


till ungdomsvård i enlighet med den vårdplan som arbetsmarknads- och 


socialnämnden tidigare har beslutat om. Domen överklagades inte och trädde 


i laga kraft den 7 juli 2021. 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar ett ej slutgiltigt beslut i mål 2853-21. 


Det omedelbara omhändertagandet fastställs därmed dömer 


förvaltningsrätten i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens 


beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 2853-21. Ansökan om LVU 


fastställs och därmed dömer förvaltningsrätten ui enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar ett ej slutgiltigt beslut i mål 2858-21. 


Det omedelbara omhändertagandet fastställs och därmed dömer 


förvaltningsrätten i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens 


beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar ett ej slutgiltigt beslut i mål 2861-21. 


Det omedelbara omhändertagandet fastställs och därmed dömer 


förvaltningsrätten i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens 


beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 5172-21 gällande ekonomiskt 


bistånd. Förvaltningsrätten dömer att överklagandet ska beviljas del av 


ansökt bistånd. I övrigt dömer rätten i enlighet med arbetsmarknads- och 


socialnämndens beslut. 
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Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 4911-21 gällande ekonomiskt 


bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 5102-20 gällande bistånd i 


form av servicebostad. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer 


därmed i enlighet med omsorgsnämndens tidigare beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 6142-20 gällande ekonomiskt 


bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 1414-21 gällande ekonomiskt 


bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 5646-20 gällande ekonomiskt 


bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 1026-21 gällande ekonomiskt 


bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 


arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 1810-21 gällande bistånd för 


studier på internatskola. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i 


enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 3364-21 gällande vård med 


stöd av LVM. Förvaltningsrätten beviljar ansökan om vård med stöd av 


LVM och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2021 


Aktuella domar 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-30 


Akt 
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§ 126 Dnr 00028/2021  


Förvaltningschefen informerar 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 augusti 2021 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 


gång framåt inom förvaltningen. 


 


Förvaltningschefen informerar om: 


- personalfrågor 


- kvotflyktingmottagning 


- tidsplan och ekonomisk månadsavstämning till KS 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-30 


Akt 
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§ 127 Dnr 00006/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 augusti 


2021 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 


maj 2021. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2021 


Bildspel daterat den 24 augusti 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-30 


Akt 
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§ 128 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 (presenteras för 


nämnden i maj och september).  


 


På nämndsammanträdet den 24 augusti 2021 finns det inga nya rapporter att 


redovisa. Rapporten för maj 2021 färdigställdes efter nämndsammanträdet i 


juni och därför har den redan tidigare distribuerats via mail till ledamöterna. 


Rapporterna för juni och juli är klara samma dag som nämndsammanträdet i 


augusti hålls och därför kan de inte skickas med i handlingarna. 


            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-30 


Akt 
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§ 129 Dnr 00110/2021  


Kostnad per brukare 2020 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har deltagit i kostnad per brukare 


2020 avseende individ- och familjeomsorgens verksamhet.  


 


På nämndsammanträdet den 24 augusti 2021 deltar Emelie Lundell och 


Oskar Lannerhjelm från Ensolutions som har genomfört undersökningen och 


berättar om resultatet och slutsatser.            


 


Presentationen som visades skickas ut till arbetsmarknads- och 


socialnämnden efter sammanträdet. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2021 


Protokollsanteckning 


Marie Mill vill att alla handlingar med minst 2 A4-sidor ska skickas ut till 


ledamöterna senast en vecka innan sammanträdet annars får ärendet skjutas 


upp. 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-30 


Akt 
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Datum 
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§ 130 Dnr 00117/2021  


Arbetsförmedlingens omorganisation och 
konsekvenserna av denna 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Arbetsmarknads- och socialnämnden tillskriver Kommunstyrelsen (KS) 


och ber om att KS skyndsamt övertar ansvaret i frågor kring 


arbetsförmedlingens reformering och de konsekvenser som uppstår inom 


arbetsmarknads- och socialförvaltningen och övriga kommunala instanser. 


Sammanfattning av ärendet 


Under nämndsammanträdet den 22 juni 2021 fick arbetsmarknads- och 


socialnämnden information om arbetsförmedlingens omstrukturering. Klart 


är att modellen kommer att påverka hur arbetsmarknadsenheten arbetar idag.  


 


Under sammanträdet den 22 juni 2021 fick även förvaltningschefen i 


uppdrag att bevaka den departementsskrivelse som förväntades komma 


innan midsommar och som skulle förtydliga vissa delar av reformeringen av 


arbetsförmedlingen (enligt uppgift från Sveriges kommuner och regioner). 


Skrivelsen skulle gälla främst de 20 % som inte kommer att kunna placeras 


hos fristående aktör. Denna skrivelse har ännu inte kommit så det finns inget 


att rapportera kring den.  


 


Förvaltningen har sammanställt två konsekvensanalyser som dels behandlar 


konsekvenserna för förvaltningen dels för hela kommunkoncernen. Dessa 


båda analyser behandlar både det värsta och det bästa scenariot i varje läge 


och biläggs handlingarna.  


 


I tillägg till konsekvensanalyserna behöver följande ytterligare belysas (om 


värsta scenariot infaller):  


- Avseende grönyteskötsel på uppdrag av Ljusdalshem, Gata Park, Ljusdal 


energi samt bland annat även skötsel av Folkparkens utemiljö kommer dessa 


uppdrag att behöva upphandlas av extern part om AME omstruktureras, 


vilket kommer att innebära en fördyring på koncernnivå för kommunen. 


- De personer som AME anställer bidrar till kommunalskatten genom att de 


när de anställs betalar cirka 7 000 kronor i kommunalskatt och om vi räknar 


att AME anställer 100 personer så är det 700 000/ månad. 
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- De individer som är långt ifrån arbetsmarknaden behöver ofta en längre 


inskolningsperiod för att vara anställningsbara. Vi tror att inte så många 


företag har råd att ha någon som inte är relativt självgående efter de första 14 


dagarna. 


- Förvaltningen får ej längre mandat att slussa individer vidare till 


anställning hos andra arbetsgivare. Andra arbetsgivare/privata företag får för 


lite stöttning i form av administrativa tjänster med mera som gör att de inte 


anställer personer långt från arbetsmarknaden.  


 


Idag kan personal hos AME hjälpa både den arbetssökande och det företag 


som är intresserad av att anställa med allt pappersarbete kring en anställning 


(innefattar bland annat skapa ett CV, hjälp med lönebidrag och träff mellan 


den arbetssökande och företagaren) detta kan vara avgörande då personer 


långt ifrån arbetsmarknaden inte har vana och förutsättningar för dessa typer 


av uppgifter.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2021 


Riskbedömning koncernen daterad den 11 augusti 2021 


Riskbedömning förvaltningen daterad den 5 augusti 2021 


Artikel från Dagens samhälle 


 


Yrkanden 


Roger Kastman (KD), Kennet Hedman (M), Kurt Ljung (SD) Suzanne 


Blomqvist (L) och Barbro Andin Mattsson (C) yrkar på att Arbetsmarknads- 


och socialnämnden tillskriver Kommunstyrelsen (KS) och ber om att KS 


skyndsamt övertar ansvaret i frågor kring arbetsförmedlingens reformering 


och de konsekvenser som uppstår inom arbetsmarknads- och 


socialförvaltningen och övriga kommunala instanser. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandet från Roger Kastman med flera under 


proposition och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller 


yrkandet. 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-30 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 131 Dnr 00005/2021  


Budget 2022, ELP 2023-2024 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 augusti 2021 


får nämnden information om hur förvaltningen arbetar med att ta fram en 


detaljbudget för 2022. 


 


Beslutet om detaljbudget ska tas på arbetsmarknads- och socialnämndens 


sammanträde den 21 september 2021. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-30 


Akt 
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§ 132 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 


andra 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 andra kvartalet, 1/4-30/6, 2021. 


 


Av kvartalsrapporten framgår att det finns 6 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 16 mars 2021 verkställdes insatsen.. 


 


Beslut om kontaktfamilj enligt SoL, beviljad den 22 december 2020. Den 19 


april 2021 verkställdes insatsen. 


 


Beslut om strukturerad öppenvård enligt SoL, beviljad den 30 december 


2020. Den 15 april 2021 tackar den enskilde nej till insatsen och återtar sin 


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


Kontaktfamilj utsedd. Uppstartsmöte med kontaktfamiljen genomfört den 24 


juni 2021. 


 


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


Kontaktfamilj utsedd. Uppstartsmöte med kontaktfamiljen genomfört den 24 


juni 2021. 


 


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


Kontaktfamilj utsedd. Uppstartsmöte med kontaktfamiljen genomfört den 24 


juni 2021. 


 


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


Kontaktfamilj utsedd. Uppstartsmöte med kontaktfamiljen genomfört den 24 


juni 2021. 


 


Beslut om öppenvård enligt SoL, beviljad den 19 januari 2021. Andra 


insatser behöver pågå under längre tid innan sökta öppenvårdsinsats i form 


av nätverksstöd kan starta. Pågående öppenvårdsinsats i form av föräldrastöd 


verkställd den 4 januari 2021. Pågående öppenvårdsinsats i form av 


föräldrastöd verkställd 10 februari 2021. 


 


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. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-30 


Akt 
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§ 133 Dnr 00001/2019  


Val och förordnanden mandatperioden 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Till ny ledamot i arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 


väljer Roger Kastman (KD). 


Sammanfattning av ärendet 


Från och med kommunfullmäktige den 24 maj 2021 har Walle Olsson (V) 


avsagt sig sin ordinarie plats i arbetsmarknads- och socialnämnden. Till 


ersättare som ordinarie ledamot i nämnden utsåg kommunfullmäktige Roger 


Kastman (KD).  Kommunfullmäktige hanterar enbart val till 


arbetsmarknads- och socialnämnden. 


 


Relaterat till avsägelsen finns det en vakant plats som ledamot i 


arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott för IFO-frågor som 


behöver tillsättas. På arbetsmarknads- och socialnämnden den 24 augusti 


2021 behöver beslut tas om ny ledamot tas så att arbetsutskottet för IFO-


frågor blir fulltaligt.  


 


Enligt kommunallagen ska val till poster i nämnder och andra 


fullmäktigeuppdrag i fullmäktige direkt gå till sluten omröstning när det 


gäller personval med två kandidater till en post. När det gäller nämnderna 


går det bra att ställa två kandidater mot varandra via acklamation, men när 


det begärs votering går det inte att hantera detta via Teams. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2021 


Yrkanden 


Kennet Hedman (M) föreslår Roger Kastman (KD). 


Suzanne Blomqvist (L) föreslår sig själv. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer de två kandidaterna mot varandra och finner att 


arbetsmarknads- och socialnämnden väljer Roger Kastman (KD). 
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Beslutsexpediering 


2021-08-30 


Akt 
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§ 134 Dnr 00140/2021  


Remiss av SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott - 
ett skärpt regelverk Ju2021/02575 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Förvaltningen uppdras att utforma ett remissvar till arbetsmarknads- och 


socialnämndens sammanträde den 21 september 2021.  


Sammanfattning av ärendet 


Den 6 juli 2021 inkom en remiss från Justitiedepartementet till Ljusdals 


kommun. Remissen gällde SOU 2021:61 – Utvisning på grund av brott – ett 


skärpt regelverk.  


 


Kommunstyrelsens beredning beslutade den 9 augusti att remissen skulle 


besvaras av arbetsmarknads- och socialnämnden. Remissen ska besvaras 


senast den 27 september 2021. Detta innebär att remissvaret måste fastställas 


på arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 september. 


 


Utredningens - Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk SOU 


2021:61 - uppdrag har omfattat tre huvudsakliga delar. 


 


Den första delen har bestått i att göra en översyn av regelverket om utvisning 


på grund av brott. Syftet har varit att åstadkomma en skärpt reglering som 


ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott. 


En fråga som stått i särskilt fokus har varit utvisning på grund av 


hedersrelaterad brottslighet och hatbrott. I denna del har också ingått att ta 


ställning till om bestämmelsen om återreseförbud bör ändras samt om det 


bör införas en möjlighet till ny påföljdsbestämning när påföljden har lindrats 


på grund av utvisningsbeslutet, men detta sedan inte har kunnat verkställas. 


Slutligen har denna del av uppdraget omfattat att ta ställning till om åtgärder 


kan vidtas för att effektivisera verkställigheten av beslut om utvisning på 


grund av brott. 


 


En vägledande princip för arbetet har varit att utvisningsfrågan ska bedömas 


på ett nyanserat sätt och att det ska finnas en proportion mellan 


brottslighetens allvar och rättsverkningarna för enskilda. En annan 


grundläggande utgångspunkt har varit att internationell rätt ska beaktas och 


respekteras. Utredningens strävan har också varit att regleringen till sitt utfall 


ska närma sig den i de övriga nordiska länderna. 
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Den andra delen har bestått i att stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer. 


Närmare bestämt har uppdraget i denna del varit att ta ställning till dels hur 


skyddet mot utvisning för den som drabbats av hedersrelaterad brottslighet 


kan stärkas, dels om ytterligare myndighetsaktörer ska kunna ansöka om 


uppehållstillstånd för betänketid för offer för människohandel. 


 


Den tredje och sista delen av uppdraget har varit att se över reglerna om att 


neka och återkalla uppehållstillstånd på grund av brott. 


 


En sammanfattning av utredningen – som är 556 sidor – finns att läsa på sid 


17-28 i bilagt dokument som heter Utvisning på grund av brott - ett skärpt 


regelverk sou 2021:61.     


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2021 


Missiv daterat den 1 juli 2021 


SOU 2021:61  


 


Beslutsexpediering 


2021-08-30 


Akt 
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§ 135 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 22 juli 2021, över delegeringsbeslut inom 


individ- och familjeomsorgen i juni 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. 


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2021 


Tabell delegeringsbeslut juni översikt daterad den 22 juli 2021 


Tabell delegeringsbeslut juni detalj daterad den 22 juli 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-30 


Akt 
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§ 136 Dnr 00032/2021  


Ärenden för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Regeringen lämnade i våras förslag om en ändring i socialtjänstlagen som 


innebär att det av lagen ska framgå att det till socialnämndens ansvar hör att 


verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller 


andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Förslaget var en del av 


propositionen Förebyggande av våld i nära relationer. Riksdagen har bifallit 


propositionen och lagändringarna träder i kraft den 1 augusti. 


Lagändringarna innebär ett ökat fokus på det våldsförebyggande arbetet och 


ger ett förbättrat skydd för våldsutsatta och personer som riskerar att bli 


utsatta för våld.  


 


Länsstyrelserna och Socialstyrelsen ska samråda med 


Jämställdhetsmyndigheten och Nationella kompetensteamet mot 


hedersrelaterat våld och förtryck som finns vid Länsstyrelsen i Östergötlands 


län när de tar fram materialet. 


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-30 


Akt 
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§ 137 Dnr 00031/2021  


Protokoll för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 augusti 2021 


finns följande protokoll för kännedom: 


 


Protokollsutdrag KF 2021-06-21 § 95 Fyllnadsval av ersättare i 


arbetsmarknads- och socialnämnden efter Roger Kastman (KD); Beslut: 1. 


Ärendet bordläggs. Orsak: Det finns två föreslagna kandidater till posten. 


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-08-30 


Akt 
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§ 138 Dnr 00034/2021  


Utbildningar och kurser 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Sveriges kommuner och regioner bjuder in till Trygghetsdag 2021 den 21 


september klockan 10-15 med temat motorburen ungdom problem eller 


möjlighet? Att ungdomar kör a-traktorer eller EPA-traktorer är inget nytt. 


Däremot har graden av störning eskalerat på många håll. Dunkande baslådor, 


motorer som varvas, medborgare som får sin nattsömn störd, nedskräpning 


och vandalism. Det är många problem som följer i den motorburna 


ungdomens spår.  


 


Under den här trygghetsdagen om motorburen ungdomsproblematik kommer 


vi att få höra om Brås, Länsstyrelsens och Polisens syn på problematiken och 


även höra många goda exempel om hur man agera lokalt och i samverkan. 


Konferensen är webbsänd och följs via en länk. Det finns möjlighet att ställa 


frågor till föreläsarna via en chatt. Konferensen kan även ses i efterhand i 14 


dagar. Då arbetsmarknads- och socialnämnden har sammanträde samma dag 


kan man se konferensen i efterhand om intresse finns. Kostnad är 1 300 


kronor plus moms, då det är en utbildning som medför en kostnad ska 


anmälan göras i samråd med ordförande. Anmälan senast 18 september och 


görs via länk i bifogad inbjudan. Anmälan är bindande, men platsen kan 


överlåtas. 


 


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


 


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


konferens på temat Aktuellt inom socialpolitik den 22 september klockan 10-


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


socialtjänstens verksamhetsområden - för dig som förtroendevald och 


ledande tjänsteperson inom socialtjänst. Då vårens upplaga hade mycket 


fokus på äldreomsorgen ligger fokus denna gång till större grad på andra 


verksamhetsområden - såsom våld, bostadssociala frågor, ekonomiskt 


bistånd, missbruk och beroende och generella frågor som digitalisering och 


socialtjänstens ekonomi.  Anmälan görs via länk i bifogad inbjudan (senast 


den 21 september) – och är man anmäld kan man se konferensen under ett 
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års tid. Kostnad är 2 100 kronor plus moms, då det är en utbildning som 


medför en kostnad ska anmälan göras i samråd med ordförande. 


 


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


 


Samordningsförbundet Gävleborg inbjuder till seminarium gällande våld i 


nära relationer den 1 oktober kl 8-12. Seminariet är digitalt och kostnadsfritt. 


Anmälan ska göras senast 17 september enligt bifogad inbjudan. 


 


Målgruppen är: all personal som i sitt arbete och i sin verksamhet i 


Gävleborg arbetar med regeringsuppdrag ”bidra till ökad upptäckt av våld” 


och till dig som kommer i kontakt med problematik som rör våld i nära 


relation t.ex. personal inom skola, vård, rättsväsende, socialtjänst, 


arbetsförmedling, Försäkringskassan och andra människonära yrken och som 


behöver grundläggande kunskaper i ämnet samt chefer som har medarbetare 


enligt ovan. Vi vänder oss också till dig som beslutsfattare som vill veta mer 


om våld i nära relation.  


 


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


 


Region Gävleborg bjuder in till konferens den 17 november 2021 klockan 


13-17 då resultatet av Jämlikhetsutredningen presenteras och vi tillsammans 


tar nästa steg för ett mer jämlikt Gävleborg. Konferensen vänder sig till 


intresserade förtroendevalda och tjänstepersoner i hela Gävleborg - strateger, 


chefer, verksamma inom kommun/region eller inom civilsamhälle, statlig 


myndighet, akademi, näringsliv. 


 


Konferensen är kostnadsfri och anmälan samt program kommer senare i 


höst. Läs mer om konferensen här:https://www.regiongavleborg.se/regional-


utveckling/om-regional-utveckling/jamlikhetsutredningen/konferens-2021/ 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2021 
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