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Ledamöter
Ove Schönning (S), Ordförande, § 96-109 samt 112-119
Maria Fernmalm (S), 1:e vice ordförande, ordförande § 110-111
Kennet Hedman (M), 2:e vice ordförande
Alexandra Karjel (MP)
Suzanne Blomqvist (L)
Barbro Andin Mattsson (C)
Waidemar Olsson (V)
Astrid Edlund (LB) tjänstgörande ersättare för Marie Miii (LB)
Tomas Skogstjärn (SD)

Övriga deltagande

Jessica Eriksson (S), ej tjänstgörande ersättare, § 100-119
Ann Eriksson (S), ej tjänstgörande ersättare, § 100-119
Margareta Bergkvist (MP), ej tjänstgörande ersättare, § 100-119
Joachim Dahiberg (L), ej tjänstgörande ersättare, § 100-119
Charlotte Michaelsen (SD), ej tjnstgorande ersättare, § 100-119
Kenneth Forssell, förvaltningschef, § 96-119
Marita Wikström, biträdande förvaltningschef, § 96-119
Nora Selin, socialsekieterare, § 96
Josefin Jariheden, säkerhetschef, § 101
Charlotte Torstensson, kvalitetssamOrdnare, § 102-104
Maria Carigren, personaichef, § 109
Asa Ålander, nämndsekreterare
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Vård med stöd av LVU
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§ 100

2019-03-19

Dnr00037/2019

Förvaftningscheten nformerar 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden har noterat informationen,
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Kenneth Forssell informerar arbetsmarknads- och
socialnämnden om vad som är aktuellt för förvaltningen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden får en information om nyckeltal
gällande förvaltningens olika verksamheter och möjlighet att diskutera dessa.

Beslutsunderlag
Nyckeltal presentation daterad den 12 mars 2019

Beslutsexpediering
2019-03-29
Akt
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§ 101

O3 19

Dnr 00038/2019

Externa besök arbetsmarknads och soc& nämnden
2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads— och socialnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 mars
informerar säkerhetschef Josefin Jariheden om hot, hat och andra situationer
som man kan ställas inför som förtroendevald politiker.

Josefin Jarlheden uppmanar arbetsmarknads- och socialnämndens ledamöter
att komma ihåg att spara bevis på hot och hat till exempel via skärmdumpar
och liknande. Mer information finns på https://polisen.se/om
polisenlpolisens-arbete/demokratibrott/
Arbetsmarknads- och socialnämnden behöver jobba vidare med en rutin hur
nämnden ska informeras och vad/när ska det kommuniceras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2019
Hot och hat påverkar skrift från SKL

Beslutsexpediering
2019-03-29
Akt
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§ 102

03 19

Dnr 001 65/2019

SammanstäNnng synpunkter och kagomå 2018
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1, Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 har det diarieförts 25 synpunkter och klagomål inom nuvarande
arbetsmarknads- och socialnämnden; Barn- och familjeenheten 15,
Försörjningsstöd 5, Ungdomsgruppen 3 och två ärenden med otydlig
tillhörighet.
—

—

—

För 10 av dessa synpunkter/klagomål har en utredning dokumenterats och i 4
ärenden har utredning inte behövts och den som skickat in
synpunkten/klagomålet har fått återkoppling. 1 övriga ärenden finns ingen
fullständig utredning diarieförd. Därför är det svårt att se mönster, dra
lärdomar eller rapportera genomförda åtgärder.
Arbetssättet för hantering och dokumentation av synpunkter och klagomål
har blivit avsevärt bättre mot föregående år, men behöver tydliggöras
ytterligare så att hanteringen av synpunkter och klagomål blir korrekt för
medborgarna, så att det är det användarvänligt arbetssätt för cheferna och så
att vi på ett överskådligt sätt kan sammanställa och göra analyser.
Förvaltningen ser åter igen över processen för hantering av synpunkter och
klagomål med tillhörande rutiner.
De uppgifter som vi vill ska finnas med för alla ärenden är bland annat:
När emottagandet av synpunktenlklagomålet blev bekräftat till
synpunktslämnaren
Om synpunkten/klagomålet är utrett
När utredningen slutfördes och återkopplades till synpunktslämnaren
Om utredningen kom fram till att det förekommit avvikelser i
verksamheten
Vilka åtgärder som har satts in
-

-

-

-

-

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019
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§ 103

PROTOKOLL
0319

Dnr 00169/2019

Avvk&ser årssammanstäNnng 2018
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 20 11:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska avvikelser rapporteras,
dokumenteras, analyseras och åtgärdas. Genom att utreda och ta tillvara
erfarenheter av avvikelser kan verksamheten vidta förebyggande åtgärder
och därmed höja säkerheten och kvaliteten. Avvikelsehantering och
rapportering enligt lex Sarah är en del av ett ständigt pågående
förbättringsarbete.
Begreppet avvikelser används i många sammanhang. Avvikelse i detta
sammanhang är en händelse som medfört eller kunnat medföra någon typ av
obehag eller skada för kund/klient. Den som upptäcker en avvikelse, oavsett
yrkeskategori, är skyldig att rapportera avvikelsen.
En avvikelsemodul finns i verksamhetssystemet Treserva för att hantera
avvikelser och även rapporter enligt lex Sarah. Denna sammanställning
gäller för IFO:s verksamheter, som är den enhet inom ASF som använder
Treserva. Antal inrapporteringar 2018 ligger på samma nivå som 2017.
Andelen åtgärdade avvikelser visar på en liten ökning för 2018. De flesta
avvikelser är rapporterade inom områdena Handläggning/dokumentation och
Informationlkommunikation. Den vanligaste åtgärden som angavs var
Skickat till annan huvudman.
För en helhetsbild, se bilaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2019
Tabell daterad den 7 mars 2019

Sida
13(38)

UUSDALSU KOMMUN

PROTOKOLL
Dam

Asetsm’uiads- och sod_inimnden

2019-03-19

iseslutsexpedlering
201943-29
Akt

fln,

E hg

1

Sida
14(38)

LJUSDALSrKOMMUN
PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 104

Dnr0017012019

SammanstäNnng Lex Sarah 2018
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 har tre lex Sarah-rapporter inkommit för utredning inom
nuvarande omsorgsnämnden, Två rapporter kommer från
vuxenenheten/beroende och en från försörjningsstöd. Inget ärende har
bedömts ha allvarlighetsgraden för anmälan till IVO.
Samtliga utredningar är avslutade och återkopplade till verksamhetschef och
berörd enhetschef och utredarna inväntar återkoppling om genomförda
åtgärder från enhetschef.
Den samlade bilden av lex Sarahrapporter under 2018 har inneburit åtgärder
med fokus på tydlig dokumentation i genomförandeplan.
Tydligare rutiner för bättre följsamhet till rutiner och riktlinjer

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019

Beslutsexpediering
2019-03-29
Akt
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§ 105

Dnr 00183/2019

Remiss gällande förslag till riktlinjer för
bostadsförsörjning Ljusdals kommun
-

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar anta remissvaret som sitt
eget.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att remissen skickas till
kommunstyrelsen,
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har skickat remiss till Arbetsmarknads— och
socialnämnden (ASN) gällande riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden
2019-2022.

Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar
Kommunstyrelsen har skickat remiss till Arbetsmarknads- och
socialnämnden gällande riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 20 192022. 1 riktlinjerna lyfts målen för bostadsförsörjningen på lokal nivå under
perioden fram men även hur det ser ut på regional och nationell nivå.
Riktlinjerna känns som väl genomarbetade och lyfter fram både
befolkningsprognos och de olika alternativ för boende som behöver finnas.
För Arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarområde är det framförallt
bostäder till ungdomar och till dem som har svårigheter att få ett eget
kontrakt på grund av olika personliga skäl. Den invandring som skett under
de senaste åren har påverkat behovet av bostäder, om den trenden kommer
att fortsätta är, som det står i riktlinjerna, väldigt beroende av vilka beslut
som tas på regeringsnivå. Sammantaget kan sägas att de brukargrupper som
finns inom ASN:s ansvarsområde inte är resursstarka på bostadsmarknaden
och därför är det viktigt att det finns bostäder av olika storlekar och
hyresnivåer.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) har överlag ett gott
samarbete med de lokala hyresvärdarna, inte minst vad gäller social kontrakt,
hyresgarantier osv. Ett projekt pågår inom ASF -“Bostad först” där
målsättningen är att alla skall ha tillgång till bostad, i det arbetet är
framforallt Ljusdalshem AB delaktig.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2019
Protokollsutdrag ASN 2019-02-19 § 90
Remissinbjudan daterad den 14 februari 2019
Riktlinjer för bostadsförsörjning

Beslutsexpediering
2019-03-29
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 106

Datum

Dnr 001 84/2019

Remiss tiN nämnderna gäNande struktureNa
förändringar
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar anta remissvaret som sitt
eget.

2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att remissen skickas till
kommunstyrelsen.
3, Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen skickade den 5 februari 2019 ut remiss gällande
strukturella förändringar. Remissen var arbetsmarknads- och socialnämnden
tillhanda den 15 februari 2019. Remissvar ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 21 mars 2019. Detta innebär att beslut behöver tas på
sammanträdet den 19 mars med omedelbar justering.
1 kommunstyrelsens beslut begärs att arbetsmarknads- och socialnämnden
yttrar sig gällande två punkter. Övriga delar avser inte arbetsmarknads— och
socialnämndens område.
Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar
Den första gäller att arbetsmarknads- och socialnämnden ska återkomma till
kommunstyrelsen med redogörelse för åtgärder som innebär att nämnden
klarar 2019 års budget.
Den andra gäller att arbetsmarknads- och socialnämnden ska återkomma till
kommunstyrelsen med en tidplan för åtgärder som innebär billigare och
bättre verksamhet inom Individ- och familjeomsorg som sänker kostnaderna
med minst 25 miljoner kronor i enlighet med rapporten om strukturella
förändringar.
Vad gäller möjligheterna att återkomma till kommunstyrelsen med
redogörelse för åtgärder som innebär att nämnden klarar 2019 års budget så
vill nämnden påtala följande:
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Arbetsmarknads- och socialnämnden

Nämnden går in i 2019 med en kostnadsnivå för IFO på 115,937 miljoner
samtidigt som rambudget är lagd på 105,142 miljoner differensen är
sålunda cirka 10,8 miljoner vid ingången av året.
—

o Samtidigt ser vi ett ökat antal aktualiseringar samt ökat antal påbörjade
utredningar.
o Antalet familj ehemsplaceringar som behöver goras är högre än tidigare
skådat.
o Som lök på laxen så ser vi framåt minskade resurser och neddragningar
inom Arbetsförmedlingen vilket vi erfarenhetsmässigt vet slår mot både
arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd inom WO.
—

• Nämnden har ännu ingen fastställd detaljbudget p.g.a. ett flertal orsaker;
Sent fattat politiskt beslut om omorganisation med delning av både nämnd
och förvaltning, brandarbete, försenat årsbokslut, brist på resurser
(controllers) på ekonomisidan i kommunen.
—

Utgångsläget är alltså svårt. Det som har gjorts från nämndens sida för att
komma tillrätta med kostnadsmassan inför 2019 är ett flertal åtgärder:
o Minskat antal chefer i den nya organisationen motsvarande minst 3
miljoner kronor.
o Uppstart av s.k, Förstärkt familjehemsgrupp
för att över tid ersätta dyra
konsulentstödda familjehem med egna familjehem där vi ger stöd till
hemmen “in house” till betydligt lägre dygnskostnader.
• Upphandlade ramavtal för ett stort antal skyddade boenden med ett flertal
olika kostnads- och säkerhetsnivåer, vilket tänks ge mindre dygnskostnader
på totalen än tidigare
Satsning på att få fler försörjningsstödstagare- och deltagare i projektet
eXtra-stöd i egen försörjning via anställningar typ extra-tjänst.
Ständig översyn av avtal och dygnskostnader för placeringar- där en
särskild tjänst är inrättad för att enbart se över och förhandla ned priser för
alla typer av placeringar.
Avslut av alla externa konsulter som utredare inom WO. Kostnaderna har
sjunkit från 9,8 miljoner 2018 till beräknat pris 0:- för innevarande år.
• Upphandlat genomlysning av 1FO:s enheter via en så kallad KPB (kostnad
per brukare). Denna genomlysning tros kunna ge svar på vilka punkter vi
skiljer oss åt gentemot andra kommuner och ge ledning på vilka åtgärder i
övrigt som ger bäst effekt att vidta.
—

—

—

—

°

Sammanfattningsvis gör nämnden ändå bedömningen att för 2019 finns det
starkt begränsade möjligheter att kunna klara att rymma de ökade behoven
inom den fastställda rambudgeten. Samtidigt har nämnden också svårt att
hitta fler åtgärder som kan ge ekonomiska resultat på kort sikt.

Justerandes signatur
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Datum

Arbetsmarkllads och socialnämnden

-

Vad gäller att arbetsmarkflads och socialnämnden ska återkomma till
kommunStYrelsefl med en tidpian för tga•rder som innebär billigare och
bättre verksamhet inom individ- och familjeomsorg som sänker kostnaderna
med minst 25 miljoner kronor i enlighet med rapporten om strukturella
förändringar så vill nämnden anföra följande:
• Det arbete som är påbörjat inom förvaltningen med att skapa en
AnsvarskUltur, medarbetardriven organisation känsla av sammanhang och
trivsel förväntas leda till utveckling, innovation och effektiviseriflg samt
till ökad hälsa och minskad sjukskrivfliflg. Idag är det dock svårt att sätta
prislapp på dessa ffjviseriflgS vinster.
o Över tid finns det ändå vissa möjligheter att skapa en effektivare
organisation där medarbetarflas eget driv och egna idéer leder till smartare
och billigare arbetssätt.
—

—

• Ett utökat förebyggande arbete och nya salutogena arbetssätt förväntas på
sikt leda till färre tualiseriflgar och fler människor som klarar sin egen
vardag. Detta är ävenså ett arbete som knappast ger några snabba
ekonomiska vinster. Detta kräver dels ibland att man investerar innan man
skördar frukterna av nedlagt arbete. Det kan också ta fler år innan effekterna
visar sig på allvar.
—

• Slutligen kostnad per brukare förväntas ge ledning för vilka insatser
som kan ge minskade kostnader för de kommande åren.
—

—

eslutsunder1ag
Tjänstesk-rivelse daterad den 6 mars 2019
potokollsutdrag ASN 20 19-02-19 § 79
Strukturella förändringar
potokollsutdrag KS 20 19-02-05 § 22

esIutsexpediering
2019-03-19
KommunStYrelsen
Akt
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§ 107

PROTOKOLL
2019-03-19

Dnr 00045/2019

Presentation av arbetsmarknads och socianämndens
verksamheter mandatperoden 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Som en del i utbildningen av den nytiliträdda arbetsmarknads- och
socialnämnden kommer varje verksamhet att presentera sitt arbete, vilka
lagar som styr deras verksamhet och hur de arbetar.
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 mars 2019
deltog Marita Wikström och informerar om hur staben arbetar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2019

Beslutsexpediering
2019-03-29
Akt
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Dnr00002/2019

Delegeringsordning för arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamheter 201 9-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att anta delegationsordning
version 2019-03-19.
Sammanfattning av ärendet
Den 9januari 2019 antogs den nu gällande delegationsordningen för
arbetsmarknads- och socialnämnden. Från och med den 1 mars 2019 trädde
förvaltningsorgani sationen för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
kraft och delegationsordningen behöver dels anpassas utifrån den nya
förvaltningsstrukturen utan verksamhetschefer. Dels behöver en del delar
rättas till utifrån hur verksamheten arbetar.
Varje avsnitt som behöver forändras är angett i bifogat dokument. Detta ska
ställas mot delegationsordningen antagen den 9januari 2019 som också
bifogas i handlingarna.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har att ta ställning till delegation,
medan kolumnen som reglerat vidaredelegering är förvaltningschefens
ansvar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019
Förändringar i delegationsordningen daterad den 8 mars 2019
Delegationsordning version 2019-01-09

Beslutsexpediering
2019-03-29
Akt
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Dnr 001 91/2019

Sjukskrivningstai 2018
Arbetsmarknads.. och socialnämnden beslutar
1, Arbetsmarknads och socialnämnden beslutar att notera informationen
Sammanfattning av ärendet
Sjukfrånvaron i Ljusdals kommun kulminerade under 2016 och har sjunkit
rejält under 2017 och 2018, till stor del på grund av ett aktivt arbete från HRenheten. Det arbetet har framför allt riktats mot långa ärenden. Det kan
konstateras, vilket är mycket glädjande, att de allra flesta sjukskrjvna
medarbetarna återgår i arbete hos arbetsgivaren Ljusdals kommun, antingen i
ordinarie arbete eller i omplacerat arbete, se bilaga 2.
Trots den positiva utvecklingstrenden är sjukfrånvaron i kommunen totalt
sett fortfarande alldeles för hög liksom inflödet av nya ärenden och det är OF
som sticker ut. Nivån nationellt inom den kommunala sektorn ligger på runt
7 % och de kommuner som har lägst har en sjukfrånvaro på omkring 4,5 %.
För en fortsatt positiv utvecklingskurva är det nödvändigt med en
implementeringsprocess av personalpolicyn i alla kommunens verksamheter
för att få till stånd en kultur/attitydförändring i organisationen och att
cheferna prioriterar SAM- arbetet och arbetet med sjuk- och rehabärenden
inkluderat korttidsfrånvaron eftersom den ofta leder in i långtidsfrånvaro.
Inom alla dessa områden måste det vara tydligt uppifrån dvs från
kommunens ledning såväl på politisk- som tjänstemannanjv att arbetet med
implementering av personalpolicyn, SAM och sjukfrånvaro är viktigt och
måste prioriteras då det kommer att ge hållbara resultat långsiktigt i
verksamheterna och ökad arbetsgivarattraktion vilket är viktigt utifrån den
rekryteringsutmaning kommunen står inför.
Det är också viktigt att HR-enheten även framgent har tillräckliga resurser
för att driva HR-arbetet effektivt framåt för att möta ökade krav i lagstiftning
och centrala kollektivavtal och samtidigt kunna stötta cheferna i bl a det
operativa arbetet med sjuk- och rehabärenden, arbetsmiljö och
implementering av personalpolicyn.
Kommunen och dess HR-enhet har sedan 2016 bl a arbetat med och
fortsätter att arbeta med att ge cheferna rätt förutsättningar för arbetet enligt
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ovan genom framtagande av tydliga styrdokument inom HR-området i form
av policy, riktlinjer, rutiner och implementeringsmaterial av personalpolicyn
form av diskussonsfrågor och cases.
En omfattande utbildningsinsats avseende det systematiska
arbetsmiljöarbetet SAM har också genomförts under 2017 och 2018 för
alla chefer och skyddsombud. HR-enheten lägger också mycket resurser på
att stötta cheferna i bl a det operativa arbetet med att driva sjuk- och
rehabärenden till avslut, med avslut avses återgång i ordinarie arbete eller i
omplacerat arbete men även avslut av anställning nr arbetstagaren
stadigvarande konstaterats helt sakna arbetsförmåga i kommunalt arbete.
Som tidigare nämnts visar statistiken, se bilaga 2, över de sjuk- och
rehabärenden som HR-enheten varit involverad i att de flesta sjukskrivna
medarbetarna återgår i arbete i arbetsgivaren Ljusdals kommuns
verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den il mars 2019
Sjukfrånvaro Ljusdals kommun 2018 daterad den 11 mars 2019
Antal handläggare och avslutade ärenden med stöd av HR-enheten under
2018
Information om projekt på OF Sänka sjukfrånvaron daterad den 26
november 2018
Beslutsexpediering
2019-03-29
Akt
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Dnr00186/2019

NalioneN kunskapsstyrnng inom socialtjänsten
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår
Kommunstyrelsen besluta
1. Ljusdals kommun ska delta i det av Sveriges kommuner och landstings
(SKLs) rekommenderade gemensamma finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
1 varje möte med brukare ska socialtjänstens medarbetare ha tillgång till den
bästa kunskapen. SKL och kommunerna arbetar gemensamt med nationell
kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och
evidensbaserad.
Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och tillämpa bästa möjliga
kunskap och består av kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys, stöd
till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskap.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
rekommenderar kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning
(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m) och nationell samordning till
en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).
För att förstärka kunskapsutvecklingen har SKL tillsammans med RSS,
Socialstyrelsen och andra myndigheter kommit överens om att arbeta för ett
partnerskap mellan den regionala och nationella nivån.
Visionen för detta samarbete är att partnerskapet ska bidra till ökad dialog
och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad
kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och effektivare
kunskapsstöd. 1 förlängningen är visionen att nå en enhetlig och
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evidensbaserad praktik som leder till ökad kvalitet för människor som söker
stöd via socialtjänsten.

1 Gävleborg arbetar socialchefernas nätverksgrupp med dessa frågor och när
det kommer nationella direktiv skapar detta nätverk arbetsgrupper för att titta
vidare på frågan bland annat ur konsekvensperspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 18 februari 2019
Socialtjänstens behov av kunskapsstöd en kartläggning 2018 SKL
Att styra med kunskap om resultat SKL daterad den 14 februari 2019
Rekommendation till kommunen om gemensam finansiering daterad den 6
mars 2019
-

-

Beslutsexpediering
2019-03-29
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Dnr 001 87/2019

Barnkonventonen bNr ag i/i 2020
Arbetsmarknads.. och socialnämnden föreslår

Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
1. Ljusdals kommuns alla nämnder ska arbeta i enlighet med
barnkonventionen. Detta som en förberedelse till att barnkonventionen blir
lag från och med den 1januari 2020.
2. Alla styrande dokument ska innehålla skrivningar om barnkonventionen,
3. Det ska utarbetas verktyg för återrapportering av vad som är utfört
gällande anpassningen till barnkonventionen till den politiska nivån.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Förvaltningen ska kartlägga kunskapen om barnkonventionen inom de
olika enheterna,
2. Återrapportering ska göras till arbetsmarknads- och socialnämnden om
kunskapsnivån senast på nämndssammanträdet den 18juni 2019. Efter den
rapporteringen kan nämnden besluta sig om hur man ska gå vidare med
arbetet.
Sammanfattning av ärendet

Kommuner och regioner arbetar med barnets rättigheter på olika sätt.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en modell som
bygger på stöd och samverkan. SKL:s förhoppning är att modellen ska
inspirera kommuner och regioner till nya initiativ och fördjupade aktiviteter i
arbetet med barnets rättigheter.
Det är helt avgörande att det finns en funktion som samordnar arbetet i
organisationen. Det är inte den funktionen som ska göra arbetet utan se till
att andra gör och just samordna i den egna organisationen.
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Tillsätt en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen
För att styra upp arbetet och skapa kloka strukturer är det en fördel med en
arbetsgrupp som är knuten till sarnordningsfunktionen. Beslutsvägar blir
kortare och alla förvaltningar är representerade.
Alla delar av organisationen behöver vara informerad om vad som pågår.
Modellens beståndsdelar
Modellen består av sju delar som visat sig ge framgång i arbete inom barnets
rättigheter. Organisationen är vald utifrån två aspekter. Den ena är att de
arbetar rättighetsbaserat, det vill säga har ambitionen att respektera och
förverkliga barnets mänskliga rättigheter i sina verksamheter. Den andra
aspekten är att den har en samlande funktion för ett geografiskt avgränsat
område.

Beslut
Vilka beslut har organisationen fattat om barnrättsarbetet? En av de
viktigaste förutsättningarna för ett långsiktigt arbete är att det finns beslut på
högsta politiska nivå. Ofta har organisationen fattat någon typ av beslut långt
tillbaka i tiden, men i takt med ökade kunskaper har skrivningarna förstärkts
för att göra nya aktiviteter möjliga.
Organisation
Vilken organisation har riggats för att arbeta med rättigheterna? Finns en
samordnande funktion, en arbetsgrupp och resurser för genomförandet? Eller
ser det ut på något annat sätt.
Dokument
Vilka dokument är framtagna? Det kan röra sig om skrivningar i
budgetdokument, policys, strategier eller handlingsplaner.
Aktiviteter
Vilka aktiviteter kan kopplas till rättigheterna? Det är inte sällan aktiviteter
av helt olika karaktär, skrifter som används för föräldrasamtal om rättigheter,
utbildningar, konferenser, samtal med barn, barnronder på sjukhus samt att
sprida kunskap till barn och unga. Idéerna är många och kreativiteten stor.
Framgångsfaktorer
Vad har upplevts som framgångsfaktorer i arbetet? Aven detta kan ha
mycket olika karaktär. Ofta lyfts vikten av att ha grundläggande beslut och
en stabil organisation.
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Utmaningar
En viktig del av arbetet är att se vilka utmaningar som finns. Arbetet med att
tillämpa barnets rättigheter pågår kontinuerligt, därför måste någon i
organisationen ständigt våga utmana rådande föreställningar och skapa
förändring när så behövs. En stor utmaning som verkar gälla för de flesta är
att få med alla relevanta aktörer.
Framtiden
Vad är planerat? Hur tror man att frågorna kommer att gestalta sig framöver
och vad behöver göras ytterligare. Kommuner och regioner arbetar med
barnets rättigheter på olika sätt. Här presenteras en modell som bygger
på stöd och samverkan.
Barnkonsekvensanalys
Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter
finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet. En barnkonsekvensanalys
måste anpassas utifrån rådande förutsättningar. Här finns flera exempel på
olika typer av analyser.
En barnkonsekvensanalys är en utredning som ligger till grund för
beslutsfattande i frågor som rör barn. Målet är att barnkonsekvensanalyser
ska vara en del av det ordinarie arbetet i kommuner och regioner.
Moment som ingår i analysen är bland annat gällande lagstiftning,
barnkonventionens artiklar, aktuell forskning, synpunkter från beprövad
erfarenhet, barnets sociala nätverk och barnets eller barnens synpunkter.
Även andra faktorer som rör den aktuella frågan ska ingå, till exempel
ekonomi, intressekonflikter och långsiktighet.
Exempel på hur olika kommuner och regioner i Sverige har arbetat med
barnkonventionen finns på SKLs hemsida:
https ://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterj amstalldhet/bar
netsrattigheter/harnkonsekvensanalys .878 .html

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2019
Prövning av barnets bästa ett verktyg för styrning och ledning SKL 2018
-
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Dnr00194/2019

RktNnjer socaa samfonderna samt KNströmska
barnhemsfonden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Riktlinjer för de sociala samfonderna och Kilströmska barnhemsfonden
antas.
2. Vid varje enskilt beslut om bevilj ande av medel ska nämnden ta ställning
till återredovisningskrav.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna baseras på de stadgar som finns nedtecknade för stiftelsen Färila
sociala samfond, stiftelsen Jarvs sociala samfond, stiftelsen Ljusdals sociala
samfond, stiftelsen Los sociala samfond samt Kilströmska barnhemsfonden
(nedan kallat de sociala samfonderna) i Ljusdals kommuns
författningssamling avsnitt 0.39.01.
De sociala samfonderna har bildats genom sammanslagning av ett antal
mindre stiftelser i varje respektive kommundel (detta var befintliga fonder
innan kommunsammanslagningen),
Förvaltningen har tidigare legat under omsorgsnämnden, men då fonderna
enligt respektive stadgar ska förvaltas av socialnämnd fattades ett beslut om
att de sociala samfonderna ska förvaltas av arbetsmarknads- och
socialnämnden från och med den 1januari 2019.
1 de ursprungliga stadgarna står det att ränteavkastningen är det som ska
fördelas bland de sökande, men då det inte kunnat ske utdelning under fem
år på grund av låga avkastningar ansöktes och beviljades hos
Länsstyrelsen i Dalarna* under 2018 att samtliga medel i de sociala
samfonderna får fördelas till de som ansöker.
-

—

Vidare finns inget i de befintliga stadgarna som fastställer ett
redovisningskrav för de personer som får hjälp via fonderna, det enda som
anges är att medel inte ska utbetalas, då det finns möjlighet till annan hjälp
via lagstadgade kanaler till exempel försörjningsstöd eller andra bidrag.
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Ska stadgarna förändras till föremål för till exempel ett redovisningSkrav
måste detta ske i ett flertal steg och ansökas om en så kallad permutation och
anmälan av nya stadgar. Först ska beslut fattas i arbetsmarknads och
munfullmäktige
socialnämnden, sedan behöver kommunstYrelsen och 0
fatta beslut i frågan. Efter att erforderliga beslut har fattats i Ljusdal kommun
behöver permutation anmälas till ammarkollegiet och nämnden måste
avvakta deras beslut i ärendet. Först efter ett bifallsbeslut från
Karnrnarkollegiet kan det tas beslut om nya stadgar som ska godkännas av
Länsstyrelsen i Dalarna (*som hanterar alla stiftelser och fonder i både
Gävleborg och Dalarna) och av ammarkollegiet.
Förändring av stadgar är sålunda en lång process som kan komma att ta fler
år och då behöver arbetsmarknads- och socialnämnden ha en process redo
för hur redan inkomna ansökningar ska hanteras under denna
handläggningstid.
Nämnden i detta fall förvaltaren får heller inte reservera belopp till
antagande om kommande behov, utan utdelning är utifrån den ansökan som
har kommit in och som ligger hos nämnden för beslut (exempel beslut om att
en viss skola kanske behöver bidrag till skidor kommande vinter. Detta får
inte hanteras/reserveras medel till utan att en ansökan har kommit in).
Däremot kan aktuell ansökan innehålla delar som hanterar kostnader framåt i
tiden (exempel lägervistelse för funktionsnedsatt någon månad framåt) och
där finns inga begränsningar angivna i stadgarna.
—

—

-

Beslutsunderlag
TjänsteskriVelse daterad den 27 februari 2019
Förslag på riktlinjer gällande ansökningar ur de sociala samfonderna den 27
februari 2019
Stadgar gällande samtliga sociala samfonder och Kilströmska
barnhemsfonden
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Dnr00007/2019

SammanstäHnng av arbetsmarknads- och
soc&nämndens hanterng av uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden
hanteringen av de uppdrag som har kommit från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Till grund för sammanställningen i mars 2019 ligger en
genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden
till och med nämndsammanträdet den 19 februari 2019.
Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en
redovisning för arbetsmarknads- och socialnämnden. Färgen orange innebär
att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019
Sammanställning daterad den 6 mars 2019
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Dnr00006/2019

Sammanställning av arbetsmarknads- och
socialnämndens uppdrag till förvaltningen 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden har noterat informationen.
2. Tidigare mandatperiods uppdrag ska lyftas in på listan för aktuella
uppdrag.

Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden de
uppdrag som har getts från arbetsmarknads- och socialnämnden till
förvaltningen. Till grund för sammanställningen i mars 2019 ligger en
genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden
till och med sammanträdet den 19 februari 2019.
Ytterligare ett dokument finns med bland sammanställningen och i det finns
de uppdrag som lämnades till förvaltningen från omsorgsnämnden under
föregående mandatperiod, men som ej ännu är klarrapporterade. 1 denna
sammanställning ligger enbart de uppdrag som skulle kunna vara aktuella för
den nytillträdda arbetsmarknads- och socialnämnden. Nämnden har att ta
ställning till om dessa uppdrag ska ligga kvar eller avslutas.
Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de
har rapporterats som klara en gång tas de bort från listan. Färgen orange
innebär att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019
Sammanställning daterad den 6 mars 2019
Sammanställning tidigare mandatperiods uppdrag daterad 6 mars 2019
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§ 115

SammanstäNnng av arbetsmarknads- och
soci&nämndens för&ag tW kommunstyr&sen och
kommunfuNmäktge 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden har noterat informationen.

2. Tidigare mandatperiods förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige ska lyftas in på listan för aktuella uppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden de
förslag som skickats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till
grund för sammanställningen i mars 2019 ligger en genomgång av protokoll
och beslut från omsorgsnämnden till och med sammanträdet den 19 februari
2019,
Ytterligare ett dokument finns med bland sammanställningen och i det finns
de förslag som lämnades till KS och KF från omsorgsnämnden under
föregående mandatperiod, men som ej ännu är klarrapporterade. 1 denna
sammanställning ligger enbart de uppdrag som skulle kunna vara aktuella för
den nytillträdda arbetsmarknads- och socialnämnden. Nämnden har att ta
ställning till om dessa uppdrag ska ligga kvar eller avslutas. Ärenden
markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de har
rapporterats som klara en gång tas de bort från listan. Färgen orange innebär
att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019
Sammanställning daterad den 6 mars 2019
Sammanställning tidigare mandatperiods uppdrag daterad 6 mars 2019
Beslutsexpediering
2019-03-29
Kommunstyrelsen
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Dnr 00029/2019

Redovisning av d&egerngsbe&ut arbetsmarknadsoch socaIförvatnngen 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, daterade den 8 mars 2019, över delegeringsbeslut inom
individ- och familjeomsorgen avseende utredning och behandling,
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019
Sammanställning daterad den 8 mars 2019
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Dnr0004l/2019

Ärenden för kännedom 2019
Arbetsmarknads. och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 mars 2019
finns följande ärenden för kännedom:
En person som beviljades medel från Ljusdals sociala samfond under
nämndssammanträdet den 19 februari 2019 har riktat ett tack till nämnden.
Brevet finns att läsa hos nämndsekreterare under sammanträdet den 19 mars
2019, men är att beteckna som sekretess så det kommer inte att skickas runt.
En ny socialtjänstlag är på väg slutsatserna i utredningen framtidens
socialtjänst SOU 20 17:03 var tidigt att socialtjänstlagen behöver förnyas.
Utredningen i sig ska vara klar 1 juni 2020, men steg har redan tagits för att
se över den nuvarande lagtexten. Sveriges kommuner och landsting är med i
processen.
—

—

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2019
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ProtokoN för kännedom 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 februari 2019
finns följande protokoll för kännedom:
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-02-25 § 13 Fyllnadsval av
ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Isa Evensson (S). Till
ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden valdes Jessica Eriksson
(S).
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-02-25 § 17 Avsägelse från
Lena Estebring (KD) gällande uppdraget som ersättare i arbetsmarknads
och socialnämnden. Till ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden
valdes Jennie Lindqvist (KD).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2019
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UtbNdningar och kurser 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Sista anmälning till deltagande i budgetdagen den 9 april 2019 är 25 mars.
Anmälan görs till nämndsekreterare.
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