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Marie Mill (LB)
Kurt Ljung (SD)

Övriga deltagande

Kenneth Forssell, förvaltningschef, § 81-96
Anna Hjelm Forselius, specialistsocionom, § 81
Jenny Apelgren, socialsekreterare, § 81
Lennart Diamant, enhetschef WO, § 90
Ola Högvall, verksamhetsutvecklare, § 92
Asa Älander, nämndsekreterare
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Barbro Andin Mattsson
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2020-OD- 19

Dnr00032/2020

Domar för kännedom 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 maj 2020
finns följande domar för kännedom:
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i ml 1422-20 gällande
ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i
enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 1064-20 gällande vård
med stöd av LVU. Förvaltningsrätten fastställer LVU-vården och dömer i
enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 1769-20 gällande vård
enligt LVU. Förvaltningsrätten avskriver målet då vårdnadsförutsättningarna
har forändras och den part som tilldelats ensam vårdnad samtycker till
placering. Beslutet är i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens
beslut att vården enligt LVU inte längre är nödvändig i detta läge.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 5768-19 gällande
ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i
enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskxivelse daterad den 8 maj 2020
Domar från 16 april 2020 till och med 30 april 2020
Beslutsexpediering
2020-05-29
Akt
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Dnr00035/2020

nformaton om omed&bara omhändertaganden och
andra ordförandebesut 2020
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 9 april 2020 skedde ett placeringsbeslut enligt 11
bestämmelser om vård av unga (LVU).

§ lagen med särskilda

Den 9 april 2020 skedde ett omedelbart omhändertagande enligt 6
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

§

lagen

Den 9 april 2020 skedde ett tillfälligt beslut om umgängesbegränsning enligt
14 § 2 st samt 1 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU).
Den 18 april skedde ett omedelbart omhändertagande enligt 6
sarskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

§

lagen med

Den 23 april skedde ett upphävande av omedelbart omhändertagande enligt 9
§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Den 27 april 2020 skedde ett placeringsbeslut enligt 11
sarskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

§ lagen med

Den 29 april 2020 skedde ett omplaceringsbeslut enligt 11
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
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Dnr0002O/2020

Ej verkstäNda besut enNgt 4 kap 1 § och rapporterng
enNgt 16 kap 6f § soci&tjänsflagen för ndvd och
famNjeomsorgen 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
2. Informationen om ej verkställda beslut redovisas enligt 4 kap 1 § och
rapport enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen
första kvartalet 2020 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens
revisor för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens socialnämnd, eller motsvarande, ir skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt SoL inte
har verkställts tre månader efter beslut.
Varje kvartal ska nämnden skicka in en individrapport för varje gynnande
beslut som inte verkställts inom tre månader.
Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är
verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering.
Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts.
Denna rapportering till IVO avser första kvartalet, 1/1-31/3, 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2020
Sammanställning ej verkställda beslut 2016-20 19

Beslutsexpediering
2020-05-29
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Akt
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Dnr00027/2020

Förvatnngschefen informerar 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 maj 2020
informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om det som är aktuellt inom
förvaltningen.
Förvaltningschefen informerade om följande:
personalförändringar inom förvaltningen
Hotellgatan 6 och vad flytten dit kommer att innebära
Sommaröppet på fritidsgårdarna enligt information från
samhällsserviceförvaltningens förvaltningschef
Covid -19s påverkan på arbetslösheten och trolig påverkan på
förs örj nings stöd
Kostnad per brukare 2019
-

-

-

-

-

Beslutsunderlag
Bildspel daterat den 19 maj 2020
Beslutsexpediering
2020-05-29
Akt
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Dnr0004l/2020

Månadsuppföjnng 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 maj 2020
presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning för april
2020.
Beslutsunderlag
Bildspel daterat den 19 maj 2020
Beslutsexpediering
2020-05-29
Akt
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Dnr00352/2019

Sjukskrvnngsta 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
2. Statistik per enhet måste tas fram via HR-avdelningen för att en riktig
analys ska kunna go•ras.
3. Statistiken på enhetsnivå ska innehålla uppgifter på om den gäller
totalsiffror för arbetsmarknadsenheten eller om beredskaps- och
åtgärdsanställda är undantagna.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Höga sjukskrivningstal innebär budgetbelastningar för alla kommunens
nämnder. Då det i dagsläget saknas statistik på enhetsnivå samt att
arbetsmarknads- och socialnämnden saknar redovisning av sjuktalen 2019
annat än på övergripande nivå blir det en stor osäkerhetsfaktor i
budgetarbetet framåt. Det är först när man på enhetsnivå kan hitta
verksamheter med låg sjukfrånvaro och har möjlighet att analysera hur de
arbetar och om det arbetssättet går att implementera på övriga verksamheter
som man kan börja sänka kostnader för sjukfrånvaron.
En nedbruten statistik för enhetsnivå gör även att man från
förvaltningsledningens sida får bättre verktyg att granska sjukfrånvaron ur
ett arbetsmiljöperspektiv frågan hur mår vi egentligen kan få ett relevant
och mer tillförlitligt svar.
—

Statistiken som tagits fram för arbetsmarknads- och socialförvaltningen som
helhet visar att förvaltningen för helåret 2019 ligger 1,7 procent under
sjukskrivningstalen för kommunen som helhet. Motsvarande siffra för
kvartal 1 2020 är 1,9 procent. Ett årssnitt för 2019 är för hela kommunen 9
procent, medan samma siffra för arbetsmarknads- och socialnämnden är 7,3
procent. Med dessa siffror i beaktande behöver det i sammanhanget påpekas
att det råder stor osäkerhet kring om arbetsmarknadsenhetens beredskaps
och åtgärdsanställda ingår i statistiken eller inte.
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1 avsaknad av relevant medarbetarundersökning och siffror på enhetsnivå för
2019 finns ingen fullständig bild gällande sjukfrånvaron för arbetsmarknads
och socialförvaltningen. De siffror som redovisades för arbetsmarknads- och
socialnämnden gällande 2018 var siffror för hela den tidigare
omsorgsförvaltningen där förvaltningens verksamheter då ingick.
Att manuellt ta fram siffror för sjukskrivningstal är inte görbart för att få ett
material som ser lika ut för alla enheter. Det finns inte heller personal som
räcker till för detta och det är en uppgift som i dagsläget ligger på
kommunens HR-avdelning, men det inte finns utrymme för, Ur perspektivet
gällande sparbeting och minskade budgetanslag bör även kraftfulla analyser
av sjukskrivningstal som ju har en stor inverkan på en förvaltnings ekonomi
möjliggöras då det fortfarande återstår en hel del arbete för att nå fram till
riktvärdet 5 procents sjukskrivningstal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2020
Statistik arbetsmarknads- och socialförvaltningen daterad den 5 maj 2020
Statistik alla förvaltningar daterad den 5 maj 2020

Yrkanden
Kennet Hedman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsexpediering
2020-05-19
Kommunstyrelsen för kännedom
Akt
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Dnr00003/2020

§88

Budgetuppföjnng 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner helårsprognosen 2020 för
drift samt investeringar per april och skickar dessa vidare till
kommunstyrelsen.
2. 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 15 655 tkr. 1 detta underskott ligger bland annat en bedömd
merkostnad på försörjningsstöd på 4 000 tkr och en merkostnad om 1 000 tkr
på AME utifrån en befarad ökad arbetslöshet i Covid-19:s spår. På övriga
enheter har i dagsläget ingen merkostnad på grund av Covid- 19 tagits med,
då sådana bedömningar i dagsläget bedöms högst osäkra.
—

En ytterligare påverkan på det prognosticerade resultatet är att sjuklöner
under perioden april-augusti kommer att ersättas av staten. En pluspost på
cirka 1,5 miljon tillkommer där.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2020
Tabell helårsprognos per april drift daterad den 15 maj 2020
Tabell helårsprognos per april investeringar daterad den 15 maj 2020
Beslutsexpediering
2020-05-19
Kommunstyrelsen
Akt
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Datum

-

Dnr00004/2020

Budget 2021 samt ELP 2022-2023
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1, Uppdraget om digitalisering inom försörjningsstöd ska presenteras för
arbetsmarknads- och socialnämnden på sammanträdet den 25 augusti 2020.
2. Anta förvaltningens förslag gällande förändringar inom
integrationsverksamheten.
3. Uppdra till förvaltningen att implementera de 20 extratjänsterna som
fördelats via arbetsförmedlingen.
4. Uppdra till förvaltningen att se över bilpoolen, dess organisering framåt,
kostnader för bilpoolen samt nyttjandegraden.
5. Hitta arbetsplatser för att aktivera ytterligare människor via olika former
av anställningsstöd för att minska belastningen för försörjningsstöd relaterat
till covid -19 framåt.
6. Uppdragen gällande bilpoolen och arbetsplatser för att förhindra ökningen
av försörjningsstöd ska återrapporteras på arbetsmarknads- och
socialnämndens sammanträde den 16juni 2020.

Sammanfattning av ärendet
Försörjningsstöd och insatser för att hålla ner ökningen av detta
Det finns sedan tidigare ett uppdrag till arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att undersöka om och i så fall vilka moment som skulle
kunna digitaliseras inom enheten för försörjningsstöd. Uppdraget är tidigare
inte tidsatt och darför behöver det göras.
Vid beräkning av hur försörjningsstödet i Ljusdals kommun kommer att öka
relaterat till covid -19 räknar förvaltningen med att 2020 kommer
försörjningsstödet att öka med 4-5 miljoner och 2021 är motsvarande ökning
8-10 miljoner.
För att hindra ökningen behöver insatser göras och där spelar
arbetsmarknadsenheten (AME) en avgörande roll. Med införandet av 20
extratjänster som tilldelats från arbetsförmedlingen sparas 2,35 miljoner på
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årsbasis. Personer som uppbär dessa extratjänster anställs av AME och får
placeras hos ideella föreningar med verksamhet på kommunal mark.
20 personer sysselsatta i extratjänster via AME:
(kostnad för kommunen): 709 kronor / person och månad x 20 = 14 180
kronor/månad
20 personer i försörjningsstöd = 210 000 kronor/månad (räknad på
snittkostnaden 10 500 kronor/månad)

Total besparing per helår: 2,5 miljoner
Ytterligare besparingar kan göras via att tillsätta ytterligare arbetsplatser
inom olika former av anställningsstöd. Då kostar det tre månaders ersättning
och sedan kan personen få a-kassa och hjälp via jobb- och utvecklingsgaranti
under 36 månader. Besparingen blir att så många som 76 personer inte
behöver uppbära långsiktigt försörj ningsstöd.

Integration
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 april 2020 fick
förvaltningen i uppdrag att se över integrationsverksarnhetens ekonomi
utifrån att behovet har förändrats.
Det förvaltningen lämnar som bästa fo•rslag r följande:
Enhetschefens tjänst minskas med 70 procent från och med 1 juli 2020.
Projekt eXtrastöd avslutas i juni och då har 3 tilisvidareanställda tjänster
och tre visstidsanställda tjänster avslutats sedan 2019.
Lokalerna på Hantverkargatan och Norra Järnvägsgatan är uppsagda och
hyrorna upphör. Hantverkargatan avslutas juni -20 och Norra Järnvägsgatan
avslutas augusti -20.
Bovärd övergår till AB Ljusdalshem från 1januari 2021 efter
överenskommelse med VD på Ljusdalshem.
Ekonomiassistent på integration minskas med 30% från 1 januari -21.
-

-

-

-

—

-

Ekonomiskt resultat av dessa forändringar på helårsbasis:
Enhetschef
550 000
Projekt eXtrastöd besparing för integration
2 000 000
Lokaler cirkasumma
330 000
Bovärd (enligt budget 2019)
477 000
Ekonomiassistent
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150 000
Totalt helår
2021

3 507 000

Besparingseffekt för innevarande år 2020 beräknas bli cirka 455 000.
Givet dessa förändringar så bedömer enhetschef och förvaltningschef att
integration kan klara att leverera ett positivt resultat för 2020 och 2021.
Enhetschef och förvaltningsledning följer löpande den ekonomiska
utvecklingen både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.
Bilpoolen
Bilpoolen är en verksamhet som brottas med underskott. Det behöver tittas
på lösningar om hur verksamheten ska organiseras framåt. Då alla
kommunens verksamheter utnyttjar tjänsten så borde placeringen utredas
även om verkstadsdelen kan ligga kvar hos arbetsmarknadsenheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2020

Yrkanden
Maria Fernmalm (5) och Jessica Eriksson (5) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Kennet Hedman (M) yrkar på att beslut-sats 4 kompletteras med kostnader
för bilpoolen och nyttjandegraden.
Beslutsexpediering
2020-05-29
Kommunstyrelsen för kännedom
Akt
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Dnr00125/2020

Matnorm försörjningsstöd
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten till att använda
riksnormen som anges utan lunch för förskolebarn och skolbarn för de
familjer där det förskolebarn och skolbarn finns i förskola och skola.
2. Uppdraget ska redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden på
sammanträdet den 25 augusti 2020.
Sammanfattning av ärendet
När en person ansöker om ekonomiskt bistånd till sin försörjning görs en
normberäkning. 1 normberäkning tar socialsekreterare och matar in
godtagbara utgifter så som, hyra, el, bredband, fackavgift, medicinkostnader
inom högkostnadsskydd samt sjukvårdskostnader och andra godtagbara
utgifter. Dessa summor matchas mot en fastställd riksnorm vilken är
fastställd av regeringen på ett underlag från Socialstyrelsen.
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för
samtliga i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. 1 riksnormen
finns ett belopp med ersättning för lunch och ett belopp utan lunch till barn i
olika åldersintervall.
Idag går de flesta barn i förskola där frukost och lunch serveras eller skola
där lunch serveras. 1 princip utgår det medel till frukost/lunch för
förskolebarnen och lunch för skolbarnen där dessa behov redan tillgodoses i
förskola och skola.
När en person uppsöker socialtjänsten för akut åtgärd då denna inte har
medel är det oftast ersättning enligt matnorm som beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2020
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Yrkanden
Maria Fernmalrn (S), Jessica Eriksson (5), Kennet Hedman (M), Barbro
Andin Mattsson (C), Marie Miii (LB) samt Kurt Ljung (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsexpediering
2020-05-29
Akt
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Dnr 00127/2020

RktNnje extra arbetsutskott för FOärenden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Riktlinje för extra arbetsutskott för IFO-ärenden antas.
Sammanfattning av ärendet
När det gäller omedelbara omhändertaganden med stöd av Lag (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, LVU reglerar respektive lag tiden som
förvaltningen har på sig från att det omedelbara omhändertagandet har
fastställts av förvaltningsrätten fram tills det att ansökan om vård måste
komma förvaltningsrätten tillhanda.
1 möjligaste mån ska det sedan tidigare fastställda sammanträdesschemat för
arbetsmarknads- och socialnämndens och arbetsutskott för IFO-frågors
sammanträden följas. Dock kan det ibland inte vara görbart och för att alla
ärenden ska följa samma flöde behövs en fastställd riktlinje för dessa
undantag från fastställd mötesordning.
Riktlinjen är också viktigt ur ekonomisk aspekt då extrainkallade möten är
kostsamma och alla behöver göra sitt yttersta för att inte kalla till extra
möten när det egentligen inte behövs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2020
Förslag riktlinje daterat den 7 maj 2020

Yrkanden
En enig nämnd yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsexpediering
2020-05-29
Förvaltningen
ComAround
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Rapport från Inspektionen för vård och omsorg barn
riskerar att bli utan stöd och hjälp
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har sammanställt en rapport Barn
riskerar att bli utan stöd och hjälp- en regional tillsyn av våld i nära
relationer vid 13 kommuner och 7 barnkliniker i Mellansverige. 1 samband
med att IVO återför sitt resultat och iakttagelser beslutar Arbetsmarknads
och socialnämnden sig för att belysa hur det ser ut i Ljusdal.
IVO har i ansvar att utöva en tillsyn över och bedöma hur verksamheter
lever upp till bestämmelserna i socialstyrelsens föreskrifter och Allmänna
råd (SOSFS 2014: 4) om vald i nära relationer. 1 uppdraget ingår även att
återföra resultat och rapporten är en del av återföringen. Avsikten med
tillsynen är att den ska bidra till att våldsutsatta i näsa relation och barn som
bevittnat våld får en säker vård och omsorg av kvalitet samt att den är ett
underlag för lärande och verksamhetsutveckling.
Sammanfattande bedömning som IVO gör är att tillsynen visar på brister, i
de kommuner och vid de barnkliniker som ingår, varav några bedöms vara
allvarliga när det gäller socialtjänstens arbete med barn. Tillsynen visar
socialtjänsten inte alltid uppmärksammar och utreder situationen för barn
som kan vara utsatta för våld ochleller ha bevittnat våld. Bristerna kan leda
till att barn inte får det stöd de behöver.
Hur väl lever socialtjänsten Ljusdals kommun upp till bestämmelserna i
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer?
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2020
Rapport från IVO daterad i januari 2020
Beslutsexpediering
2020-05-29
Akt
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Redovisning av delegeringsbeSlUt arbetsmarknadS
och socialförvaltningen 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, daterade den 6 maj 2020, över delegeringsbeslut inom
individ- och familjeomsorgen i februari 2020 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 8 maj 2020
Delegeringsbeslut april 2020 översikt daterad den 6 maj 2020
-
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Dnr0003l/2020

Ärenden för kännedom 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har skickat ut cirkulär 20:21
gällande sommarjobb 2020, Cirkuläret har tillkommit efter att
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att fördela pengar till
kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb. Totalt rör
det sig om 180 Mkr.
Varje kommun tecknar en överenskommelse med sin lokala
arbetsförmedlingsenhet utifrån tilldelade medel. Arbetsförmedlingens chefer
har fått i uppdrag att ta kontakt med de kommuner som ingår i
Arbetsförmedlingsenhetens geografiska område för att teckna nämnda
överenskommelse. Sommarjobbsatsningen har som mål att ännu fler
ungdomar ska få möjlighet att få ett sommarjobb. Det här är alltså en
satsning som kompletterar kommunernas redan planerade satsningar och ska
inte användas som medel istället för redan avsatta medel eller planer.
Målgrupp för feriejobbsatsningen är ungdomar, oberoende av ålder och
födelseår, som avslutar årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning och
ungdomar som samma år har avslutat sin gymnasieutbildning samt
ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala
aktivitetsansvaret.
Med anledning av nuvarande situation med smittspridning avseende covid
19 föreligger tydliga begränsningar i form av förbud att låta minderåriga att
utföra arbete som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör
riskklass 3 (Covid-19).
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker med risk för kontakt med smitta finns i
såväl sjukvården som äldreomsorg, barnomsorg och funktionshinderområdet,
Enligt 11 § Arbetsmiljöverkets minderårigföreskrifter, AFS 20 12:3 samt
2018:8 är det förbjudet för arbetsgivare och uppdragsgivare att låta
minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som
tillhör riskklass 3 (Covid-19).
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Minderåriga och ungdomar som fyller minst 16 år under det pågående
kalenderåret, får generellt ha ett normalt och ofarligt arbete. Föreskrifterna
om minderåriga understryker vikten av att arbetsgivare och uppdragsgivare
genomför en riskbedömniflg samt att den minderåriga får en god
introduktion för det arbete som denne ska utföra.
Enligt fördelning kan Ljusdals kommun få 353 000 kronor för detta.

LänsstyrelSerna i Sverige har skapat webbportalefl jforrnationSVerige.5e
med information för den som möter vuxna asylsökande och nyanlända samt
ensarnkommaflde barn. Här kan man hitta information om bland annat filmer
och information på flera språk om covid -19, frågor och svar om
föräldraskap, språkstöd och vardagsekonomi. Se mer på
www jforrnatiOnsverige.se

Stiftelsen Intra och Riksförbundet FUB har beslutat tilldela 2020 års
Intrapris till Bo Hed. Motivering: Bo Hed har en bror som har en
intellektuell fnktjonsned5ättning. Sitt syskonskap har han omvandlat till en
stark drivkraft i sin verksamhet, först som vårdare på Åkersbergahemmet där
han deltog i kampen för drägliga villkor för de intagna, senare som
enhetschef för olika verksamheter i Täby, Nordanstig, Hudiksvall och
Ljusdal. Han har varit internationellt engagerad bland annat som föreläsare
och projektledare i Bolivia. Hans arbete med UNITIS, ett unikt kooperativ i
Ljusdal, har visat vägen för hur daglig verksamhet kan vara när den är som
bäst.
Tyvärr har vi tvingats ställa in årets Intradagar där vi normalt brukar dela ut
Intrapriset. Arets pris kommer att utdelas på annat sätt. Intrapriset är på 25
000 kr.
s1utsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2020
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ProtokoN för kännedom 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 maj 2020
finns följande protokoll för kännedom:
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-02-24 § 16 Revisionsrapport
Placering av barn och unga i HVB och familjehem, granskning av
arbetsmarknads- och socialnämndens arbete- för kännedom Beslut:
Informationen noteras till protokollet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2020
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Dnr00033/2020

UtbNdnhigar och kurser 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Situationen kring coronaviruset har gett oss en ny vardag, När vi inte längre
kan arbeta, studera och umgås på samma sätt, behöver vi hitta nya vägar. Vi
är många som i våra olika uppdrag möter personer som väntar på beslut, eller
som har fått ett avslag på sin asylansökan. Utöver oron kring
coronaviruset, står dessa personer inför en rad olika svåra frågor att förhålla
sig till.
Svenska Röda Korsets återvändandeprojekt, som finansieras av Asyl-,
migrations- och integrationsfonden (AMIF), lanserar nu e-kursen
“Atervändande”. E-kursen vänder sig till dig som i ditt uppdrag möter
människor i asyl- och återvändandeprocessen. Kursen innehåller fyra avsnitt:
individens väg till beslut, återvändandeprocessen, förståelse för roller samt
mötet och samtalet. Syftet med kursen är att rusta dig som möter människor
som står inför ett återvändande, så att du kan ge ett bra stöd i form av samtal
och information.
Klicka här för att registrera dig på Svenska Röda Korsets läroplattform.
Kursen hittar du sedan listad i katalogen under namnet “Atervändande”.
Deltagande är kostnadsfritt och man kan delta när man vill.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2020
Beslutsexpediering
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