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Beslutande Ledamöter 

Ove Schönning (S), Ordförande, § 87-103 

Maria Fernmalm (S), 1:e vice ordförande, § 90-103 
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§ 87-89 avgjordes på plats i Ljusdalssalen, § 90-103 digitalt via Teams 

 
Övriga deltagande Astrid Edlund (LB), ej tjänstgörande ersättare, § 96-103 

Kenneth Forssell, förvaltningschef 

Jennie Olsson, controller, § 94 

Alesia Majstorovic, controller, § 94 

Soraya Aloush, specialistsocionom, § 95 

Ronnie Karlsson, specialistsocionom, § 95 

Åsa Älander, nämndsekreterare  

 
Utses att justera Kennet Hedman 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, kommunhuset, Ljusdal, 2021-05-25 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 87-103 

 Åsa Älander   

 Ordförande 
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 Justerare 

   

 Kennet Hedman   
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§ 87 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 april 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 

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

 

Den 27 november 2020 gjordes ett ordförandebeslut om en placering enligt 

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

har tidigare inte rapporteras 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 

Placeringsbeslut daterade fråm 15 april 2021 och 27 november 2020 

 

Beslutsexpediering  

2021-05-28 

Akt 
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§ 88 Dnr 00033/2021  

Domar för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 maj 2021 

finns följande domar för kännedom:  

 

Justitieombudsmannen har meddelat beslut i ärende 2313-2021. JO lägger 

ner ärendet utan vidare åtgärd. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 237-21 gällande 

överklagan om ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

och dömer i enlighet med nämndens beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 

Domar daterade i april och maj 2021 

 

Beslutsexpediering  

2021-05-28 

Akt 
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§ 89 Dnr 00024/2021 

Sociala samfonder 2021 
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§ 90 Dnr 00001/2019 

Val och förordnanden mandatperioden 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Maria Fernmalm (S) ersätter Walle Olsson (V) under arbetsmarknads- och

socialnämndens sekretessblock.

Sammanfattning av ärendet 

Den 17 november 2020 bestämde arbetsmarknads- och socialnämnden att 

nämndens sekretessärenden inte skulle avgöras via Teams utan på plats i 

kommunhuset med en reducerad nämnd.  

Den behövs fem ledamöter för att nämnden ska vara beslutsför och därför 

utsågs Ove Schönning (S), Kennet Hedman (M), Walle Olsson (V), Marie 

Mill (LB) samt Kurt Ljung (LB). 

På kommunfullmäktige den 24 maj 2021 entledigades Walle Olsson från sin 

plats i arbetsmarknads- och socialnämnden och en ny femte ledamot behöver 

därför utses för att nämnden ska kunna besluta i sekretessärenden.  

Detta beslut gäller fram tills att pandemin förklaras över för denna gång. 

Beslutsunderlag 

Beslutsexpediering 

2021-05-28 

Akt 
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§ 91 Dnr 00028/2021 

Förvaltningschefen informerar 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 maj 2021 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 

gång framåt inom förvaltningen. 

Kenneth Forssell informerar om följande: 

- Arbetsgrupp för översyn av arbetsmarknads- och socialnämndens samt

omsorgsnämndens reglementen är startad.

- Våld i nära relationer - information på nämndssammanträdet i juni eller

augusti.

- Kommunstyrelsens budgetuppföljning - kommunchefen arbetar på en rutin

som ska vara  kommunövergripande.

- Personalfrågor och presentation av nya enhetschefen för försörjningsstöd.

- Arbetsförmedlingens omstrukturering med stöd och matchning och dess

konsekvenser för arbetsmarknadsenheten.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 

Beslutsexpediering 

2021-05-28 

Akt 
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§ 92 Dnr 00006/2021 

Månadsuppföljning 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 maj 2021 

presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per april 

2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 

Beslutsexpediering 

2021-05-28 

Akt 
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§ 93 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 25 maj 2021 har månadsrapporten ersatts av 

helårsprognosen per april som ligger i ärendet för budgetuppföljning.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 

Beslutsexpediering 

2021-05-28 

Akt 
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§ 94 Dnr 00004/2021 

Budgetuppföljning 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner helårsprognosen 2021 för

drift samt investeringar per april och skickar dessa vidare till

kommunstyrelsen.

2. Bilpoolens organisation måste snarast ses över av kommunstyrelsen enligt

beslut i arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-08-25 § 123.

Arbetsmarknads- och socialnämnden önskar svar senast till sammanträdet

den 24 september 2021.

3. Arbetsmarknads- och socialnämnden meddelar kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige att nämnden inte kommer kunna hålla tilldelad budget

för 2021. Detta kan härledas till ett stort ökat antal placeringar i spåret av

pandemin (covid -19) samt minskat utnyttjande av bilpoolens bilar.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt i redovisningen per 30 april har en prognos gjorts för 

helårsresultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden. Prognosen visar ett 

underskott på - 9 590 tkr.  

Generellt har pandemin och de restriktioner som råder motverkat nämndens 

strategi som beslutades om 2019. Denna strategi har i princip byggt på att 

antalet placeringar skall minskas - via utökad öppenvård och utökat 

preventivt arbete. Ett gott arbete från förvaltningen i enlighet med denna 

strategi medförde under 2020 tydligt vikande månadskostnader.  

Detta har brutits under början av 2021. De minskade möjligheterna att kunna 

bedriva öppenvård leder därför tyvärr till att antalet placeringar ökar igen 

och därmed också kostnader för placeringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021 

Prognos drift daterad den 18 maj 2021 
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Prognos investeringar daterad den 18 maj 2021 
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§ 95 Dnr 00070/2021  

Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling - 
Behovsanalys kopplad till arbetet i Gävleborgs län mot 
missbruk och beroende i åldersgruppen 13 - 29 år 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

FoU välfärd inom region Gävleborg har presenterat en rapport som 

behandlar tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. Det är Kaj 

Gustafsson som har färdigställt rapporten Behovsanalys kopplad till arbetet i 

Gävleborgs län mot missbruk och beroende i åldersgruppen 13 – 29 år. 

 

Nämnden har tidigare uttalat ett önskemål att få veta hur det ser ut i Ljusdals 

kommun och detta skulle rapporteras till arbetsmarknads- och 

socialnämnden 25 maj 2021. En arbetsgrupp har tittat på rapporten och 

kommer att presentera sin analys den 25 maj. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 

 

Beslutsexpediering  

2021-05-28 

Akt 
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§ 96 Dnr 00042/2021  

Sjukskrivningstal 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fått fram sjukskrivningstal 

uppdelat på vissa verksamheter. Det är fortfarande inte uppdelade på 

enhetsnivå, men tillräckligt uppdelade för att de ska kunna jämföras och 

analyseras i stora drag. 

 

På Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 maj 2021 får 

nämnden en presentation av siffrorna för kvartal 1 2021. Sjuskrivningstal för 

kvartal 1 2021 blir 4,8 och motsvarande siffra för 2020 var 8,6. 

 

Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 

25 maj 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 

Tabeller sjukskrivningar kvartal 1 2021 

 

Beslutsexpediering  

2021-05-28 

Akt 
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§ 97 Dnr 00037/2021  

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har efterfrågats information och utbildning inte bara gällande 

förvaltningens och nämndens verksamheter utan även om kommunallag, 

förvaltningslag, förtroendevaldas roll, delegering och liknande frågor.  

 

Denna information delas upp i två block och på arbetsmarknads- och 

socialnämndens sammanträde den 17 november 2020 fick ledamöterna en 

genomgång av de delar i kommunallagen och förvaltningslagen som reglerar 

förtroendevaldas roll samt också om vad jäv är och vilka olika sorters jäv 

som finns. 

 

Under nämndssammanträdet den 25 maj 2021 kommer delegering och dess 

principer, ett ärendes gång och medarbetar- samt chefskontrakt att belysas.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 

 

Beslutsexpediering  

2021-05-28 

Akt 
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2021-05-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 98 Dnr 00002/2019 

Delegeringsordning för arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamheter 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Antar delegeringsordning version 2021-05-25.

2. Uppdrar till förvaltningen att implementera den nya versionen av

delegeringsordningen.

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 oktober 2020 antogs den nu gällande delegationsordningen för 

arbetsmarknads- och socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden 

har att ta ställning till delegation, medan kolumnen som reglerar 

vidaredelegering är förvaltningschefens ansvar. 

Det finns en stor förändring och det gäller enhetschefs delegation avseende 

placeringar fram till dess att beslut behöver fattas av arbetsutskottet för IFO-

frågor. Det har visat sig att nuvarande gräns på tre månader har varit svårt att 

leva upp till, vilket har lett till oproportionerligt många ordförandebeslut för 

att pågående placering inte ska förfalla. Efter omfattande diskussion med 

berörda enhetschefer samt kontroll av gällande lagstadgade paragrafer och 

rättspraxis finns det inga lagliga hinder för denna förändring.  

Det är mest små justeringar som behöver göras. Det handlar både om ny 

rättspraxis och lagändringar som måste uppdateras. I några fall har 

arbetsutskottet felaktigt blivit satta som delegat fast ärendet de facto inte får 

delegeras från nämnden. 

Samtliga föreslagna förändringar är framarbetade i samarbete mellan 

förvaltningen och nämndsekreterare. 

Bilaga: ändringar i delegationsordningen med utgångspunkt i 

delegationsordningen version 2020-10-20. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 

Förslag förändringar delegationsordning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsexpediering  

2021-05-28 

ComAround 

Förvaltningen för verkställande 

Akt 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

18(25) 

Datum 

2021-05-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 99 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 7 maj 2021, över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i april 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. 

Nämnden informeras även om två övriga delegeringsbeslut som handlar om 

avslag och delvis avslag av utlämnande av handlingar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 

Tabell delegeringsbeslut översikt samt deltaj daterade den 7 maj 2021 

Beslutsexpediering 

2021-05-28 

Akt 
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§ 100 Dnr 00032/2021 

Ärenden för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn har 

studerats kontinuerligt på nationell nivå i Sverige sedan förbudet mot 

barnaga tillkom 1979. 

Den senaste undersökningen från 2016 var en nationell elevundersökning där 

4 741 elever svarade på frågor om utsatthet för olika former av våld under 

hela uppväxten.  

Undersökningen visade att en majoritet av barnen i Sverige aldrig har utsatts 

för våld av vuxna. Ett relativt stort antal barn uppgav dock att de har utsatts 

för våld.  24 procent av eleverna uppgav att de någon gång utsatts för fysisk 

barnmisshandel, varav 14 procent av sina föräldrar. Nästan elva procent av 

eleverna rapporterade att de utsatts för allvarliga former av fysisk 

barnmisshandel och fem procent hade utsatts för fysisk barnmisshandel vid 

upprepade tillfällen. Undersökningen visade också att många barn som 

utsätts för våld inte får det stöd och den rehabilitering som de har rätt till. 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljades 345 000 kronor under 2020 för att 

förbereda en ny undersökning av förekomsten av våld mot barn i Sverige. 

Syftet är att följa upp de tidigare undersökningarna gällande förekomst, 

attityder och riskfaktorer och att på djupet undersöka viktiga riskgrupper för 

våldsutsatthet, som identifierats i tidigare undersökningar. Undersökningen 

kommer att pågå till och med 2023. 

Arbetet 2021 består i att planera kartläggningen. I stödet om 761 300 kronor 

som beviljas Stiftelsen Allmänna Barnhuset ingår upphandling av 

underleverantör för datainsamling, upprättande av urvalsram, fastställande 

av missiv och enkät, programmering av webbenkät och kontakt med utvalda 

skolor. Urvalet görs slumpmässigt, vilket kan komma att innebära att barn i 

vår kommun kommer att få svara på undersökningen. 

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

Riksdagen hanterar flera lagändringsförslag som på olika sätt stärker 

barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. Bland annat föreslås tillfälliga 
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20(25) 
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2021-05-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

vårdnadshavare kunna förordnas på ansökan av socialnämnden. 

Överförmyndarna ska ha ansvar för tillsyn över och ersättning till de 

tillfälliga vårdnadshavarna. Förslaget innehåller även skärpta tidskrav på 

utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Dessa delar är tänkta att 

träda i kraft den 1 juli 2021.  

En ny lag om informationssamtal föreslås även träda i kraft den 1 januari 

2022. Från den 1 mars 2022 blir det då obligatoriskt för föräldrar att delta i 

informationssamtal innan de kan väcka talan i tvister om barn. Det är troligt 

att förslagen medför fler uppgifter och ökade kostnader för landets 

socialnämnder och överförmyndare. Kalle Larsson, förbundsjurist hos SKR 

och vår expert inom familjerätt och överförmyndarrätt, tittar närmare på 

förslagen. 

Regeringen föreslår även en ny paragraf i socialtjänstlagen (5 kap. 3 a § 

SoL) som stadgar att ”Kommunen ska sörja för att föräldrar som inte är 

överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan erbjudas 

informationssamtal under sakkunnig ledning”. 

Därutöver hänvisas till förslagen om en ny lag om informationssamtal som 

utifrån förslaget på ny reglering i föräldrabalken blir obligatorisk innan 

föräldrar kan föra talan i frågor om vårdnad, boende och umgänge vid 

tingsrätt, såvida det inte finns särskilda skäl till annat. 

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

I lägesrapport om individ- och familjeomsorg 2021 redovisar Socialstyrelsen 

tillståndet och utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården, 

området ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevården, socialtjänstens 

arbete för våldsutsatta samt hemlöshet och utestängning från 

bostadsmarknaden. Rapporten beskriver kostnadsutvecklingen och 

kompetensförsörjningen inom individ- och familjeomsorgen samt hur 

pandemin har påverkat olika delar av individ- och familjeomsorgen.  

Rapporten bifogas i sin helhet i Ciceron Assistenten. 

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

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en 

nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive 

hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv 

och möjliggöra en samlad inriktning för arbetet med att förebygga och 

bekämpa våld mot barn under de kommande tio åren. 
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Utredaren ska ta fram förslag till mål för det långsiktiga arbetet att förebygga 

och bekämpa våld mot barn. Utredaren ska också identifiera brister och 

möjliga åtgärder. 

 

För att kunna nå de uppsatta målen ska utredaren föreslå åtgärder inom 

följande områden: 

• samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner,  

                      organisationer och andra berörda aktörer 

• förebyggande arbete mot våld mot barn samt upptäckt av våld  

                      mot barn 

• skydd, stöd och behandling för barn som upplevt våld 

• brottmålsprocessen för barn som upplevt våld 

• kunskap, metodutveckling och uppföljbarhet 

 

Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda myndigheter och andra 

relevanta aktörer. Vid framtagandet av strategin ska utredaren lyssna till barn 

och unga och ta hänsyn till deras synpunkter och åsikter. 

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

Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför 

stort lidande och är ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en 

kränkning av barns och kvinnors rättigheter. Arbetet mot könsstympning är 

långsiktigt och behöver fortsätta utvecklas genom ökad kunskap, effektiva 

arbetssätt och ett nära samarbete mellan berörda aktörer på nationell, 

regional och lokal nivå. 

 

Regeringen beslutade 2018 om en handlingsplan mot könsstympning av 

flickor och kvinnor. I samband med beslut om handlingsplanen fick flera 

myndigheter uppdrag på området. Nu intensifieras arbetet och fler 

myndigheter får i uppdrag att genomföra åtgärder för att förbygga och 

bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. 

 

Länsstyrelserna ska vara den myndighet som för ut arbetet och de kommer 

med all säkerhet att kontakta kommunerna framöver. 

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

Regeringen fortsätter arbetet med att motverka aktiv medverkan till 

bosättning i annan kommun, så kallad social dumpning. Som ett led i att 

komma åt problemet ges länsstyrelserna i uppdrag att starta samverkan 

mellan kommuner och redovisa andra insatser på området. Uppdraget ska 

leda till bättre samverkan mellan kommunerna i länen och en samordning av 

arbetet nationellt. 

 

Social dumpning förekommer både mellan kommuner inom ett och samma 

län samt mellan kommuner i olika län. Länsstyrelsen i Östergötland får 
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därför i uppdrag att samordna länsvis samverkan och bidra till 

informationsutbyte nationellt. 

Uppdragen ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2021. 

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

Under 2021 väntas en lagändring som innebär att socialnämnden ska verka 

för att den som utsätter en närstående för våld ska ändra sitt beteende. Vad 

krävs för att få kvalitet i arbetet med våldsutövande män? Och hur kan 

socialtjänsten bedöma omsorgsförmåga hos våldsutövande föräldrar? SKR 

har tagit fram stöd på området och kommer också att hålla utbildningar i 

ämnet. När lagförslaget blir verklighet kommer arbetsmarknads- och 

socialnämnden troligtvis behöva förändra delegationsordningen så att den 

nya lagen ges utrymme i den. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021 

 

Beslutsexpediering  

2021-05-28 

Akt 
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§ 101 Dnr 00031/2021  

Protokoll för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 maj 2021 

finns följande protokoll för kännedom: 

 

Protokollsutdrag KF 2021-04-26  § 44 Årsredovisning 2020 Beslut: 1. 

Nämndernas egna kapital tas bort ur årsredovisningen och gällande  regelverk 

upphör. 2. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram ett nytt regelverk för att 

hantera nämndernas över- respektive underskott. 3. Årsredovisningen 2020 

för Ljusdals kommun godkänns. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021 

 

Beslutsexpediering  

2021-05-28 

Akt 
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§ 102 Dnr 00034/2021  

Utbildningar och kurser 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) inbjuder till en webbsänd konferens 

om socialtjänstens ekonomi den 16 juni – ekonomiska förutsättningar, 

utmaningar kopplade till uppdrag, budgetprocess och internt samspel. Dagen 

riktar sig till dig som förtroendevald och chef inom socialtjänst, men även 

till andra funktioner såsom ekonom och controller med mera. 

  

SKR:s ekonomirapport har de senaste åren visat att en stor del av 

kommunernas socialtjänst dras med återkommande underskott. Samhället 

och socialtjänsten har de senaste åren mött en rad större utmaningar att 

förhålla sig till som slagit ekonomiskt mot olika verksamheter – 

flyktingsituationen hösten 2015 och nu pandemin. Att budgetera för 

Socialtjänstens verksamhet innebär många utmaningar vilka kommer att 

beröras under dagen. 

 

Anmälan sker via 

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/eko

nomiochstyrningisocialtjanstenforutsattningarutmaningarochmojligheter.529

98.html  

 

Fullständig inbjudan finns i Ciceron Assistenten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021 

 

Beslutsexpediering  

2021-05-28 

Akt 
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§ 103 Dnr 00027/2021  

Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2021                          

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Frågorna har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Kennet Hedman ställde följande fråga: En ansökan som kommer in till vår 

verksamhet får till svar att den ska vara i en annan nämnd varför talar man 

inte om det för den som har sänt in den, man har gjort en utredning och 

avslagit den först. Har haft samtal med vederbörande som har sänt in den och 

lovat att ge svar. 

 

Maria Fernmalm ställde följande fråga: 

Hur ser det ut i Ljusdals kommun angående barn i missbruksmiljöer och 

deras rätt till stöd? 

Beslutsunderlag 

Beslutsexpediering  

2021-05-28 

Akt 
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Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen den 25 maj 2021 klockan 08:30-14:00 


Beslutande Ledamöter 


Ove Schönning (S), Ordförande, § 87-103 


Maria Fernmalm (S), 1:e vice ordförande, § 90-103 


Kennet Hedman (M), 2:e vice ordförande, § 87-103 


Barbro Andin Mattsson (C), § 90-103 


Ann Eriksson (S) tjänstgörande ersättare för Margareta Bergkvist (MP), § 90-


103 


Suzanne Blomqvist (L), § 90-103 


Roger Kastman (KD), § 87-103 


Marie Mill (LB), § 87-103 


Kurt Ljung (SD), § 87-103 


 


§ 87-89 avgjordes på plats i Ljusdalssalen, § 90-103 digitalt via Teams 


 
Övriga deltagande Astrid Edlund (LB), ej tjänstgörande ersättare, § 96-103 


Kenneth Forssell, förvaltningschef 


Jennie Olsson, controller, § 94 


Alesia Majstorovic, controller, § 94 


Soraya Aloush, specialistsocionom, § 95 


Ronnie Karlsson, specialistsocionom, § 95 


Åsa Älander, nämndsekreterare  


 
Utses att justera Kennet Hedman 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, kommunhuset, Ljusdal, 2021-05-25 
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§ 87 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 april 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 


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


 


Den 27 november 2020 gjordes ett ordförandebeslut om en placering enligt 


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


har tidigare inte rapporteras 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 


Placeringsbeslut daterade fråm 15 april 2021 och 27 november 2020 


 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Akt 
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§ 88 Dnr 00033/2021  


Domar för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 maj 2021 


finns följande domar för kännedom:  


 


Justitieombudsmannen har meddelat beslut i ärende 2313-2021. JO lägger 


ner ärendet utan vidare åtgärd. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 237-21 gällande 


överklagan om ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet 


och dömer i enlighet med nämndens beslut. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 


Domar daterade i april och maj 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Akt 
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§ 89 Dnr 00024/2021  


Sociala samfonder 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Bevilja Gunnel Olausson 2 600 kronor ur Färila sociala samfond till inköp 


av en ny säng. 


Sammanfattning av ärendet 


I dagsläget är Ljusdals sociala samfond avslutad och det finns 181 836 


kronor i Kilströmska barnfonden, 61 492 kronor i Färila sociala samfond, 63 


061 kronor i Järvsö sociala samfond samt 11 636 kronor i Los sociala 


samfond att fördela. Dessa siffror utgår från 2020 års kontoutdrag och 


avräkning har gjorts utifrån de belopp som fördelats tidigare, senast på 


arbetsutskottssammanträdet den 11 maj 2021.  


 


Det har inkommit en ansökan till Färila sociala samfond gällande inköp av 


en ny säng. Den sökande anger att hon har hittat en säng på IKEA för 2 095 


kronor samt 500 kronor för frakten (kostnaden för frakten framkommer inte i 


ansökan, men sökande tog en förnyad kontakt gällande det).  


 


Då ansökan togs upp av arbetsutskottet den 11 maj ansåg ledamöterna att 


ansökan inte var tillräckligt motiverad och en förnyad kontakt togs med den 


sökande. Behov av säng är förstås ett grundläggande behov och vid den nya 


kontakten berättade den sökande att hon är ensamstående mamma till två 


hemmaboende barn, är arbetslös och har aktivitetsstöd som enda inkomst. Då 


sängen var för obekväm för sonen bytte hon med sonen, men har nu börjat få 


ont i ryggen av den. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 


Ansökan daterad den 13 april 2021 


Stadgar Färila sociala samfond 


 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Den sökande 


Ekonomienheten 


Akt 
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§ 90 Dnr 00001/2019  


Val och förordnanden mandatperioden 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Maria Fernmalm (S) ersätter Walle Olsson (V) under arbetsmarknads- och 


socialnämndens sekretessblock. 


Sammanfattning av ärendet 


Den 17 november 2020 bestämde arbetsmarknads- och socialnämnden att 


nämndens sekretessärenden inte skulle avgöras via Teams utan på plats i 


kommunhuset med en reducerad nämnd.  


 


Den behövs fem ledamöter för att nämnden ska vara beslutsför och därför 


utsågs Ove Schönning (S), Kennet Hedman (M), Walle Olsson (V), Marie 


Mill (LB) samt Kurt Ljung (LB). 


 


På kommunfullmäktige den 24 maj 2021 entledigades Walle Olsson från sin 


plats i arbetsmarknads- och socialnämnden och en ny femte ledamot behöver 


därför utses för att nämnden ska kunna besluta i sekretessärenden.  


 


Detta beslut gäller fram tills att pandemin förklaras över för denna gång. 


Beslutsunderlag 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Akt 
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§ 91 Dnr 00028/2021  


Förvaltningschefen informerar 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 maj 2021 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 


gång framåt inom förvaltningen. 


 


Kenneth Forssell informerar om följande: 


- Arbetsgrupp för översyn av arbetsmarknads- och socialnämndens samt 


omsorgsnämndens reglementen är startad. 


- Våld i nära relationer - information på nämndssammanträdet i juni eller 


augusti. 


- Kommunstyrelsens budgetuppföljning - kommunchefen arbetar på en rutin 


som ska vara  kommunövergripande. 


- Personalfrågor och presentation av nya enhetschefen för försörjningsstöd. 


- Arbetsförmedlingens omstrukturering med stöd och matchning och dess 


konsekvenser för arbetsmarknadsenheten. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Akt 
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§ 92 Dnr 00006/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 maj 2021 


presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per april 


2021.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Akt 
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§ 93 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 25 maj 2021 har månadsrapporten ersatts av 


helårsprognosen per april som ligger i ärendet för budgetuppföljning.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Akt 
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§ 94 Dnr 00004/2021  


Budgetuppföljning 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner helårsprognosen 2021 för 


drift samt investeringar per april och skickar dessa vidare till 


kommunstyrelsen. 


 


2. Bilpoolens organisation måste snarast ses över av kommunstyrelsen enligt 


beslut i arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-08-25 § 123. 


Arbetsmarknads- och socialnämnden önskar svar senast till sammanträdet 


den 24 september 2021. 


 


3. Arbetsmarknads- och socialnämnden meddelar kommunstyrelsen och 


kommunfullmäktige att nämnden inte kommer kunna hålla tilldelad budget 


för 2021. Detta kan härledas till ett stort ökat antal placeringar i spåret av 


pandemin (covid -19) samt minskat utnyttjande av bilpoolens bilar.  


 


4. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Med utgångspunkt i redovisningen per 30 april har en prognos gjorts för 


helårsresultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden. Prognosen visar ett 


underskott på - 9 590 tkr.  


 


Generellt har pandemin och de restriktioner som råder motverkat nämndens 


strategi som beslutades om 2019. Denna strategi har i princip byggt på att 


antalet placeringar skall minskas - via utökad öppenvård och utökat 


preventivt arbete. Ett gott arbete från förvaltningen i enlighet med denna 


strategi medförde under 2020 tydligt vikande månadskostnader.  


 


Detta har brutits under början av 2021. De minskade möjligheterna att kunna 


bedriva öppenvård leder därför tyvärr till att antalet placeringar ökar igen 


och därmed också kostnader för placeringar. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021 


Prognos drift daterad den 18 maj 2021 
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Prognos investeringar daterad den 18 maj 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-05-25 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 95 Dnr 00070/2021  


Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling - 
Behovsanalys kopplad till arbetet i Gävleborgs län mot 
missbruk och beroende i åldersgruppen 13 - 29 år 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


FoU välfärd inom region Gävleborg har presenterat en rapport som 


behandlar tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. Det är Kaj 


Gustafsson som har färdigställt rapporten Behovsanalys kopplad till arbetet i 


Gävleborgs län mot missbruk och beroende i åldersgruppen 13 – 29 år. 


 


Nämnden har tidigare uttalat ett önskemål att få veta hur det ser ut i Ljusdals 


kommun och detta skulle rapporteras till arbetsmarknads- och 


socialnämnden 25 maj 2021. En arbetsgrupp har tittat på rapporten och 


kommer att presentera sin analys den 25 maj. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Akt 
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§ 96 Dnr 00042/2021  


Sjukskrivningstal 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fått fram sjukskrivningstal 


uppdelat på vissa verksamheter. Det är fortfarande inte uppdelade på 


enhetsnivå, men tillräckligt uppdelade för att de ska kunna jämföras och 


analyseras i stora drag. 


 


På Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 maj 2021 får 


nämnden en presentation av siffrorna för kvartal 1 2021. Sjuskrivningstal för 


kvartal 1 2021 blir 4,8 och motsvarande siffra för 2020 var 8,6. 


 


Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 


25 maj 2021. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 


Tabeller sjukskrivningar kvartal 1 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Akt 
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§ 97 Dnr 00037/2021  


Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Det har efterfrågats information och utbildning inte bara gällande 


förvaltningens och nämndens verksamheter utan även om kommunallag, 


förvaltningslag, förtroendevaldas roll, delegering och liknande frågor.  


 


Denna information delas upp i två block och på arbetsmarknads- och 


socialnämndens sammanträde den 17 november 2020 fick ledamöterna en 


genomgång av de delar i kommunallagen och förvaltningslagen som reglerar 


förtroendevaldas roll samt också om vad jäv är och vilka olika sorters jäv 


som finns. 


 


Under nämndssammanträdet den 25 maj 2021 kommer delegering och dess 


principer, ett ärendes gång och medarbetar- samt chefskontrakt att belysas.         


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Akt 
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§ 98 Dnr 00002/2019  


Delegeringsordning för arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamheter 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Antar delegeringsordning version 2021-05-25. 


 


2. Uppdrar till förvaltningen att implementera den nya versionen av 


delegeringsordningen.   


Sammanfattning av ärendet 


Den 20 oktober 2020 antogs den nu gällande delegationsordningen för 


arbetsmarknads- och socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden 


har att ta ställning till delegation, medan kolumnen som reglerar 


vidaredelegering är förvaltningschefens ansvar.  


 


Det finns en stor förändring och det gäller enhetschefs delegation avseende 


placeringar fram till dess att beslut behöver fattas av arbetsutskottet för IFO-


frågor. Det har visat sig att nuvarande gräns på tre månader har varit svårt att 


leva upp till, vilket har lett till oproportionerligt många ordförandebeslut för 


att pågående placering inte ska förfalla. Efter omfattande diskussion med 


berörda enhetschefer samt kontroll av gällande lagstadgade paragrafer och 


rättspraxis finns det inga lagliga hinder för denna förändring.  


 


Det är mest små justeringar som behöver göras. Det handlar både om ny 


rättspraxis och lagändringar som måste uppdateras. I några fall har 


arbetsutskottet felaktigt blivit satta som delegat fast ärendet de facto inte får 


delegeras från nämnden. 


 


Samtliga föreslagna förändringar är framarbetade i samarbete mellan 


förvaltningen och nämndsekreterare. 


Bilaga: ändringar i delegationsordningen med utgångspunkt i 


delegationsordningen version 2020-10-20. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 


Förslag förändringar delegationsordning 
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Beslutsexpediering  


2021-05-28 


ComAround 


Förvaltningen för verkställande 


Akt 
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§ 99 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 7 maj 2021, över delegeringsbeslut inom 


individ- och familjeomsorgen i april 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. 


 


Nämnden informeras även om två övriga delegeringsbeslut som handlar om 


avslag och delvis avslag av utlämnande av handlingar. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 


Tabell delegeringsbeslut översikt samt deltaj daterade den 7 maj 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Akt 
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§ 100 Dnr 00032/2021  


Ärenden för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn har 


studerats kontinuerligt på nationell nivå i Sverige sedan förbudet mot 


barnaga tillkom 1979. 


Den senaste undersökningen från 2016 var en nationell elevundersökning där 


4 741 elever svarade på frågor om utsatthet för olika former av våld under 


hela uppväxten.  


 


Undersökningen visade att en majoritet av barnen i Sverige aldrig har utsatts 


för våld av vuxna. Ett relativt stort antal barn uppgav dock att de har utsatts 


för våld.  24 procent av eleverna uppgav att de någon gång utsatts för fysisk 


barnmisshandel, varav 14 procent av sina föräldrar. Nästan elva procent av 


eleverna rapporterade att de utsatts för allvarliga former av fysisk 


barnmisshandel och fem procent hade utsatts för fysisk barnmisshandel vid 


upprepade tillfällen. Undersökningen visade också att många barn som 


utsätts för våld inte får det stöd och den rehabilitering som de har rätt till. 


 


Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljades 345 000 kronor under 2020 för att 


förbereda en ny undersökning av förekomsten av våld mot barn i Sverige. 


Syftet är att följa upp de tidigare undersökningarna gällande förekomst, 


attityder och riskfaktorer och att på djupet undersöka viktiga riskgrupper för 


våldsutsatthet, som identifierats i tidigare undersökningar. Undersökningen 


kommer att pågå till och med 2023. 


 


Arbetet 2021 består i att planera kartläggningen. I stödet om 761 300 kronor 


som beviljas Stiftelsen Allmänna Barnhuset ingår upphandling av 


underleverantör för datainsamling, upprättande av urvalsram, fastställande 


av missiv och enkät, programmering av webbenkät och kontakt med utvalda 


skolor. Urvalet görs slumpmässigt, vilket kan komma att innebära att barn i 


vår kommun kommer att få svara på undersökningen. 


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


Riksdagen hanterar flera lagändringsförslag som på olika sätt stärker 


barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. Bland annat föreslås tillfälliga 
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vårdnadshavare kunna förordnas på ansökan av socialnämnden. 


Överförmyndarna ska ha ansvar för tillsyn över och ersättning till de 


tillfälliga vårdnadshavarna. Förslaget innehåller även skärpta tidskrav på 


utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Dessa delar är tänkta att 


träda i kraft den 1 juli 2021.  


 


En ny lag om informationssamtal föreslås även träda i kraft den 1 januari 


2022. Från den 1 mars 2022 blir det då obligatoriskt för föräldrar att delta i 


informationssamtal innan de kan väcka talan i tvister om barn. Det är troligt 


att förslagen medför fler uppgifter och ökade kostnader för landets 


socialnämnder och överförmyndare. Kalle Larsson, förbundsjurist hos SKR 


och vår expert inom familjerätt och överförmyndarrätt, tittar närmare på 


förslagen. 


Regeringen föreslår även en ny paragraf i socialtjänstlagen (5 kap. 3 a § 


SoL) som stadgar att ”Kommunen ska sörja för att föräldrar som inte är 


överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan erbjudas 


informationssamtal under sakkunnig ledning”. 


 


Därutöver hänvisas till förslagen om en ny lag om informationssamtal som 


utifrån förslaget på ny reglering i föräldrabalken blir obligatorisk innan 


föräldrar kan föra talan i frågor om vårdnad, boende och umgänge vid 


tingsrätt, såvida det inte finns särskilda skäl till annat. 


 


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


 


I lägesrapport om individ- och familjeomsorg 2021 redovisar Socialstyrelsen 


tillståndet och utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården, 


området ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevården, socialtjänstens 


arbete för våldsutsatta samt hemlöshet och utestängning från 


bostadsmarknaden. Rapporten beskriver kostnadsutvecklingen och 


kompetensförsörjningen inom individ- och familjeomsorgen samt hur 


pandemin har påverkat olika delar av individ- och familjeomsorgen.  


 


Rapporten bifogas i sin helhet i Ciceron Assistenten. 


 


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


 


Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en 


nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive 


hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv 


och möjliggöra en samlad inriktning för arbetet med att förebygga och 


bekämpa våld mot barn under de kommande tio åren. 
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Utredaren ska ta fram förslag till mål för det långsiktiga arbetet att förebygga 


och bekämpa våld mot barn. Utredaren ska också identifiera brister och 


möjliga åtgärder. 


 


För att kunna nå de uppsatta målen ska utredaren föreslå åtgärder inom 


följande områden: 


• samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner,  


                      organisationer och andra berörda aktörer 


• förebyggande arbete mot våld mot barn samt upptäckt av våld  


                      mot barn 


• skydd, stöd och behandling för barn som upplevt våld 


• brottmålsprocessen för barn som upplevt våld 


• kunskap, metodutveckling och uppföljbarhet 


 


Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda myndigheter och andra 


relevanta aktörer. Vid framtagandet av strategin ska utredaren lyssna till barn 


och unga och ta hänsyn till deras synpunkter och åsikter. 


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


Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför 


stort lidande och är ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en 


kränkning av barns och kvinnors rättigheter. Arbetet mot könsstympning är 


långsiktigt och behöver fortsätta utvecklas genom ökad kunskap, effektiva 


arbetssätt och ett nära samarbete mellan berörda aktörer på nationell, 


regional och lokal nivå. 


 


Regeringen beslutade 2018 om en handlingsplan mot könsstympning av 


flickor och kvinnor. I samband med beslut om handlingsplanen fick flera 


myndigheter uppdrag på området. Nu intensifieras arbetet och fler 


myndigheter får i uppdrag att genomföra åtgärder för att förbygga och 


bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. 


 


Länsstyrelserna ska vara den myndighet som för ut arbetet och de kommer 


med all säkerhet att kontakta kommunerna framöver. 


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


Regeringen fortsätter arbetet med att motverka aktiv medverkan till 


bosättning i annan kommun, så kallad social dumpning. Som ett led i att 


komma åt problemet ges länsstyrelserna i uppdrag att starta samverkan 


mellan kommuner och redovisa andra insatser på området. Uppdraget ska 


leda till bättre samverkan mellan kommunerna i länen och en samordning av 


arbetet nationellt. 


 


Social dumpning förekommer både mellan kommuner inom ett och samma 


län samt mellan kommuner i olika län. Länsstyrelsen i Östergötland får 
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därför i uppdrag att samordna länsvis samverkan och bidra till 


informationsutbyte nationellt. 


Uppdragen ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2021. 


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


Under 2021 väntas en lagändring som innebär att socialnämnden ska verka 


för att den som utsätter en närstående för våld ska ändra sitt beteende. Vad 


krävs för att få kvalitet i arbetet med våldsutövande män? Och hur kan 


socialtjänsten bedöma omsorgsförmåga hos våldsutövande föräldrar? SKR 


har tagit fram stöd på området och kommer också att hålla utbildningar i 


ämnet. När lagförslaget blir verklighet kommer arbetsmarknads- och 


socialnämnden troligtvis behöva förändra delegationsordningen så att den 


nya lagen ges utrymme i den. 


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 101 Dnr 00031/2021  


Protokoll för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 25 maj 2021 


finns följande protokoll för kännedom: 


 


Protokollsutdrag KF 2021-04-26  § 44 Årsredovisning 2020 Beslut: 1. 


Nämndernas egna kapital tas bort ur årsredovisningen och gällande  regelverk 


upphör. 2. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram ett nytt regelverk för att 


hantera nämndernas över- respektive underskott. 3. Årsredovisningen 2020 


för Ljusdals kommun godkänns. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 102 Dnr 00034/2021  


Utbildningar och kurser 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Sveriges kommuner och regioner (SKR) inbjuder till en webbsänd konferens 


om socialtjänstens ekonomi den 16 juni – ekonomiska förutsättningar, 


utmaningar kopplade till uppdrag, budgetprocess och internt samspel. Dagen 


riktar sig till dig som förtroendevald och chef inom socialtjänst, men även 


till andra funktioner såsom ekonom och controller med mera. 


  


SKR:s ekonomirapport har de senaste åren visat att en stor del av 


kommunernas socialtjänst dras med återkommande underskott. Samhället 


och socialtjänsten har de senaste åren mött en rad större utmaningar att 


förhålla sig till som slagit ekonomiskt mot olika verksamheter – 


flyktingsituationen hösten 2015 och nu pandemin. Att budgetera för 


Socialtjänstens verksamhet innebär många utmaningar vilka kommer att 


beröras under dagen. 


 


Anmälan sker via 


https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/eko


nomiochstyrningisocialtjanstenforutsattningarutmaningarochmojligheter.529


98.html  


 


Fullständig inbjudan finns i Ciceron Assistenten. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Akt 
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§ 103 Dnr 00027/2021  


Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2021                          


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Frågorna har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Kennet Hedman ställde följande fråga: En ansökan som kommer in till vår 


verksamhet får till svar att den ska vara i en annan nämnd varför talar man 


inte om det för den som har sänt in den, man har gjort en utredning och 


avslagit den först. Har haft samtal med vederbörande som har sänt in den och 


lovat att ge svar. 


 


Maria Fernmalm ställde följande fråga: 


Hur ser det ut i Ljusdals kommun angående barn i missbruksmiljöer och 


deras rätt till stöd? 


Beslutsunderlag 


Beslutsexpediering  


2021-05-28 


Akt 


 





