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Plats och tid

Ljusdaissalen, tisdagen den 24 mars 2020 klockan 08:30-12:10

Beslutande

Ledamöter
Ove Schönning (5), Ordförande
Maria Fernmalm (5), 1:e vice ordförande
Kennet Hedman (M), 2:e vice ordförande
Margareta Bergkvist (MP)
Jessica Eriksson (5) tjänstgörande ersättare för Suzanne Blomqvist (L)
Barbro Andin Mattsson (C)
Waldernar Olsson (V)
Marie Mill (LB)

Övriga deltagande

Kenneth Forssell, förvaltningschef
Anna-Sara Karinsdotter, socialsekreterare, § 41
Ola Högvall, kvalitetsansvarig, § 45
Mikael Björk, biträdande kommunchef, § 46
Asa Älander, nämndsekreterare
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Dnr00096/2020

nformaton arbetsmarknads- och socianämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
2. Från och med nämndsammanträdet den 21 april består arbetsmarknads
och socialnämnden av Ove Schönning, Maria Fernmalm, Kennet Hedman,
Waldemar Olsson och Marie Mill.
3. Beslutet gäller tills folkhälsomyndigheten förklarar faran för Corona är
över.
4. Uppdrar till förvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen att arbeta
vidare med en snabb lösning gällande deltagande medhörning via
telefonkonferens.
5. Tills vidare ska budgetdagen 1 april genomföras.
6. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av de beslut som fattats i Ljusdals kommun avseende
Coronaviruset och covid-19 har presidiet kommit överens om följande:
1) Från och med nämndssammanträdet den 24 mars 2020 stängs
arbetsmarknads— och socialnämndens sammanträden för allmänheten och
pressen. Pressen får information i efterhand av Ove Schönning och/eller
Kenneth Forssell. Beslutet togs på ett möte mellan samtliga
nämndsekreterare och nämndsordförande den 16 mars, vilket innebär att det
gäller för samtliga nämnder.
2) Budgetdagen och planerat arbetsutskott lEO samma dag genomförs som
tidigare beslutat den 1 april. Tidigare beslut gällande lunchen ändras. Fika
och lunch kommer att serveras på plats i möteslokalen utan kostnad för
deltagare.
3) Beredningar genomförs i dagsläget som vanligt, men om läget ändras
kommer telefonkonferens att användas istället.

randsignaurUtdragsbesyrkande
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4) Via kallelser till sammanträden går det ut information om att man oavsett
symptom ska stanna hemma och kalla in ersättare istället.
5) Samtliga förtroendevalda har i dagarna fått ett brev som förtydligar vad
som gäller vid möten.
6) Vid nämndssammanträden kommer sittningen i Ljusdalssalen vara en
fullmäktigesittning så att ledamöterna kan sprida ut sig och inte behöver sitta
så nära varandra.
7) Håll dig uppdaterad om den senaste informationen via kommunens
hemsida ljusdal.se
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2020

Beslutsexpediering
2020-04-02
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 24 januari 2020 skedde ett omedelbart omhändertagande enligt 6 §
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Detta hävdes
den 31januari 2020 enligt 9 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU).
Den 11 februari 2020 skedde ett omplaceringsbeslut enligt 11
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

§ lagen med

Den 11 februari 2020 skedde ett omedelbart omhändertagande enligt 6 §
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta gjordes
med hjälp av handräckning.
Den 11 februari 2020 skedde ett placeringsbeslut enligt 11
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

§ lagen med

Den 20 februari 2020 hävdes två beslut om omedelbart omhändertagande
enligt 9 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Dessa
beslut om omedelbara omhändertaganden togs den 30 januari 2020 enligt 6 §
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Den 4 mars 2020 skedde två omedelbara omhändertaganden enligt 6 § lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
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Den 4 mars 2020 skedde två placeringsbeslut enligt 11
bestämmelser om vård av unga (LVU).

§ lagen med särskilda

Den 5 mars togs ett beslut om upphörande av LVU enligt 21 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Fortsatt vård ges med stöd
av Socialtjänstlagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2020
Bilagor daterade från 24 januari till 5 mars 2020

Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt
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Dnr00032/2020

Domar för kännedom 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 mars 2020
finns följande domar för kännedom:
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 494-20.
Förvaltningsrätten fastställer det omedelbara omhändertagandet i väntan på
förhandling i målet.
Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 517-20. De avslår
överklagandet gällande förvaltningsrättens beslut i mål 641-20 och dömer i
enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut om omedelbart
omhändertagande.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 656 1-19 gällande
överklagan avseende ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten ger
arbetsmarknads- och socialnämnden rätt och avslår överklagandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2020
Bilagor daterade från 12 februari till 9 mars 2020
Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt
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Dnr00027/2020

Förva[tningschefen nformerar 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Kenneth Forssell informerar arbetsmarknads- och
socialnämnden om vad som är aktuellt inom förvaltningen.
Kenneth Forssell informerade om följande:
förändringar gällande personal i förvaltningen
covid- 19 ur förvaltningens perspektiv
sjukfrånvaron ur coronaperspektiv för förvaltningen och hur man planerar
inför stort bortfall av personal som behöver vara hemma på grund av
symptom eller sjukdom
ekonomiska svårigheter kopplat till covid- 19

-

-

-

-

Beslutsunderlag
Bildspel daterat den 24 mars 2029

Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt
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Dnr00354/2019

Värdegrund för arbetsmarknads och socianämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
2. På grund av åtgärder gällande covid-19 har tidsramen för Signs of Safety
förskjutits med cirka ett halvår då planerad utbildning under vecka 12 (1620/3) inte kunde genomföras.
Sammanfattning av ärendet
Den 19 februari 2020 påbörjade arbetsmarknads- och socialförvaltningen
utbildning i Signs of Safety. Detta arbete är tänkt att bli förvaltningens sätt
att arbeta med värdegrundsfrågor.
Signs of Safety grundades i Australien under 1990-talet av Andrew Turneil
och Steve Edwards, som efterfrågade socialsekreterares erfarenheter av vad
som fungerat bra i arbetet i komplexa ärenden. Utifrån de svar som inkom
utformades förhållningssättet Signs of Safety som används i barn- och
ungdomsutredningar. Man kan därmed säga att Signs of Safety har skapats
av socialsekreterare utifrån vad de såg skulle behöva stärkas och göras på ett
annat sätt i arbete med familjer i svåra kontexter,
Signs of Safety är en erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell, som utgår
från kliniskt socialt arbete. Förhållningssättet utgår ifrån lösningsfokus där
samarbetsalliansen mellan socialsekreteraren och familjen är en central
förutsättning och där man utforskar och tar hjälp av familjens nätverk. På
arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 mars 2020 får
nämnden en genomgång av Signs of Safety och hur modellen ska användas i
förvaltningens arbete framåt med förebyggande insatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2020
Bildspel daterat den 24 mars 2029
Beslutsexpediering
2020-04-02
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 24 mars 2020
presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning för
februari 2020.
Biträdande kommunchef Mikael Björk deltar för att berätta om arbetet med
nytt kvalitetsledningssystem.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2020
Bildspel daterat den 24 mars 2020

Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt
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Dnr00004/2020

Budget 2021 samt ELP 20222023
Arbetsmarknads och socialnämnden beslutar
1. l±iformationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
1 februari 2020 fastställde budgetberedningen ett budgetdirektiv för
budgetåret 2021 samt ELP 2022-2023. Information om detta finns bilagt i
handlingarna till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24
mars 2020. 1 handlingarna finns även tidsplanen gällande budgetprocessen
för våren 2020.
Av tidspianen framgår att arbetsmarknads- och socialnämnden behöver ta
beslut om budget för 2021 på nämndssammanträdet den 21 april 2020. Innan
budgetbeslutet hålls en budgetdag den 1 april 2020.
På grund av kommunens beslut gällande covid- 19 kan denna tidsplan och
liggande budgetdirektiv komma att förändras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2020
Budgetdirektiv daterade den 19 februari 2020
Tidsplan budgetprocess daterad den 13 februari 2020

Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt
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Dnr00352/2019

Sjukskrvnngsta 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1, Informationen har noterats,
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Folkhälsomyndighetens höjning av risknivån till den
högsta mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige samt
Socialstyrelsens uppmaning att vidta särskilda åtgärder för att skydda
riskgrupper har Ljusdals kommuns aktiverat sin krisstab, Det ger i sin tur
många uppdrag som behöver hanteras och i detta är kommunens
personalavdelning i hög grad inblandad.
På grund av detta har det inte funnits utrymme för personalavdelningen att ta
fram och analysera några sjukskrivningssiffror. Detta uppdrag behöver vänta
tills krisstabsläget är hävt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2020
Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt
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Sociajouren Gäveborg
Arbetsmarknads och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
2. Uppdra till förvaltningen att arbeta fram en plan för eventuellt
övertagande av socialjourens uppgifter och bemanning.
Sammanfattning av ärendet

En gemensam socialjour för Gävleborg har funnits som verksamhet sedan
den 31 augusti 2015. Socialjouren är en samverkan mellan Gävleborgs läns
alla kommuner; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors, Söderhamn, Bollnäs,
Ovanåker, Hudiksvall, Lj usdal och Nordanstig.
Socialjouren Gävleborg leds av enhetschef Anna Sääf Vikström. En
referensgrupp bestående av en chef från valje kommun träffas en gång per
termin. Under året har två möten skett med referensgruppen, ett under våren
och ett under hösten. Referensgruppen ska vara en länk till respektive
kommun.
Socialjouren Gävleborgs uppdrag innefattar handläggning av akuta
socialtjänstärenden då ordinarie socialtjänst har stängt, Det innefattar endast
nya akuta situationer som uppstått efter kontorstid och som ej kan avvakta
tills ordinarie socialtjänst öppnar. Redan pågående ärenden som uppstår
innan klockan 17 handläggs färdigt av ordinarie socialtjänst på dagtid.
1 uppdraget ingår:
*Rådgivning och hänvisning
*Handlägga akuta ärenden enligt SoL, LVU och LVM som inte kan vänta
tills ordinarie socialtjänst är tillgänglig
*Beviljande av bistånd enligt SoL, t,ex resor och akut boende
*Stödja jour- och familjehem samt HVB
*Ta emot akuta anmälningar
1 socialjourens uppdrag ingår även att samla statistik över vad de gör samt
producera en verksamhetsberättelse på årsbasis. Denna statistik presenteras
för arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 24 mars
2020.
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Socialjouren är de som hanterar orosanmälningar och akuta insatser
socialtjänst under kvällar och helger. Skulle socialjouren fallera kan det i
värsta läget bli så att deras uppgifter kommer att flyttas tillbaka till
arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Om detta skulle hända är det bra
att vara förberedda och en plan för ett sådant scenario.
1 dagsläget har socialjouren sett över verksamheten i det fall medarbetare blir
frånvarande. Enhetschef Anna Sääf Vikström berättar att de i normalfall är
två i tjänst / pass. Om det skulle behövas kan en jobba hemifrån och finnas
tillgänglig på telefon. Anna uppger att deras bedömning i nuläget är att de
kommer klara detta. 1 det fall extra personal behövs kommer de se över
möjligheter att bemanna från socialtjänsten i Gävle. Då även socialtjänsten i
Gävle just nu har begränsningar bland sina anställda kan det bli en svår
balansgång att få till.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2020
Arsstatistik 2019 daterad i mars 2020
Verksamhetsberättelse 2019 daterad i mars 2020
Beslutsexpediering
2020-04-02
Kommunstyrelsen för kännedom
Akt
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Dnr00463/2019

§50

Remiss gällande språkplikt deltagande i
grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
-

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Antar remissvaret som sitt eget.
2. Remissvaret skickas till Socialdepartementet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Regeringskansliet skickade för socialdepartementets räkning ut en remiss
gällande språkplikt deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till
försörjningsstöd den 20 december 2019. Arbetsmarknads och
Socialnämnden i Ljusdal var utsedd som en av remissinstanserna.
-

Remissen har lyfts i nämnden i januari för kännedom och ytterligare varit
uppe för politisk diskussion till nämnden i februari. Förvaltningschef har
också begärt och fått in yttrande från Rektor för Utvecklingscentrum som
ansvarar för bland annat SF1 (Svenska för invandrare) samt även från chef på
Försörj ningsstödseenheten.
Remissvar ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 27 mars 2020.
Detta innebär att beslut behöver tas på sammanträdet den 24 mars med
omedelbar justering.
Ur nämndens diskussion den 18 februari framkom att flera politiker såg
positivt på forslaget.
Även SF1 ser positivt med krav på språkinlärning då de anser att det är en
viktig väg till studier, sysselsättning och självförsörjning.
Försörjningsstödsenheten avråder dock från det föreslagna tillägget.
Möjligheten till att villkora ekonomiskt bistånd med ett deltagande i
kompetenshöjande verksamheter finns redan i Socialtjänstlagen, hävdar man.
Det nu aktuella fo••rslaget kommer inte att förändra kravet på en individuell
bedömning kring vad som går att kriva i fråga om motprestationer av
individer som uppbir försörjningsstöd. Det är därför svårt att se hur den nya
lydelsen kommer medföra någon praktisk skillnad i socialtjänstens arbete.
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Förvaltningschef har försökt väga samman de angivna synpunkterna i ett
forslag till remissvar som biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2020
Remissyttrande daterat den 12 mars 2020
Protokollsutdrag ASN 2020-02-18 § 33
Missiv daterat den 20 december 2019
Promemoria daterad den 20 december 2019
Beslutsexpediering
2O2OO3-24
Regeringskansliet
Kommunstyrelsen för kännedom
Akt
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Dnr0005O/2020

Pacerngar för barn och ungdom

rktNnje

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Riktlinje för placeringar gällande barn och ungdom tas upp på
arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 april 2020.
Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 november
2019 togs beslut om att revidera två riktlinjer. Det gällde den tidigare
omsorgsnämndens beslutade Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap
(TOP) och Handläggning för barn och ungdom. Det fanns ett behov av
revidering för de båda riktlinjerna. Beslutet blev att de båda revideringarna
skulle presenteras på nämndssammanträdet den 24 mars 2020.
Revideringarna behöver sedan fastställas av arbetsmarknads- och
socialnämnden.
Framför allt fanns behovet av uppdatering så de blir applicerbara på
arbetsmarknads— och socialnämndens arbetssätt och också på förvaltningens.
Efter sammanträdet den 19 november 2019 har dessa båda riktlinjer delats i
två separata ärenden.
Gällande riktlinjer för placeringar gällande barn och ungdom har arbetet
påbörjats, men inte hunnit slutföras. Förvaltningens önskan är därför att
skjuta upp beslutet till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde
den 21 april 2020 så att det är ett i alla delar genomarbetat och relevant
dokument som presenteras för beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2020
Riktlinjer handläggning för barn och ungdom tidigare version antagen
2010 samt reviderad 2014
-

Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt

—
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Idéburet offentligt partnerskap (lOP) riktlinje
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Antar riktlinje gällande Idéburet offentligt partnerskap (TOP).
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår
Kommunstyrelsen beslutar
1. Föreslå kommunstyrelsen att utreda om det ska finnas en
kommunövergripande riktlinje för Idéburet offentligt partnerskap (TOP).
Sammanfattning av ärendet
Den tidigare omsorgsnämnden antog den 13juni 2018 riktlinje Idéburet
offentligt partnerskap (bP). Den var då inriktad mot en specifik insats.
Den nya versionen av riktlinje är generell och gäller oavsett insats. Då det
känns som om detta ämne borde vara av intresse för hela kommunen föreslår
arbetsmarknads och socialnämnden att kommunstyrelsen ska undersöka om
det behövs en kommunövergripande riktlinje för Tdéburet offentligt
partnerskap (TOP).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 25 februari 2020
riktlinje Idéburet offentligt partnerskap (TOP) tidigare från 2018
riktlinje Idéburet offentligt partnerskap (TOP) ny version från mars 2020
-

-

Beslutsexpediering
2020-04-02
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur
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§53

ftnternkontroNpan utfaN 2019
Arbetsmarknads och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads och socialnämnden godkänner rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan för 2019 har följts
upp
Internkontrollplanen innehåller 28 olika kontroilpunkter inom 23 områden.
En kontroll har inte utförts enligt plan; se punkt 27 i Internkontrollplan ASN
2019 utfall.
—

De flesta av kontrollerna är separat rapporterade i arbetsmarknads- och
socialnämnden under 2019 och resultaten av kontrollerna finns i dessa
rapporter. För några av kontrollerna finns resultatet direkt i dokumentet
Internkontrollplan ASN 2019 utfall; se punkterna 9, 17, 20, 21, 25 och 26.
—

För tre av kontroilpunkterna har utfallet visat att riskbilden besannats, dvs.
processen fungerar inte som önskvärt; se punkt 6, 22 och 23.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2020
Internkontrollplan 2019 utfall daterad den 21 februari 2020
-

Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt
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SammanstäHnng synpunkter och kagomå 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har det diarieförts 23 synpunkter och klagomål inom
arbetsmarknads- och socialnämnden. En av dessa var ett
kommunövergripande klagomål övriga handlade om IFO; 16 för Barn och
familj och Familjerätten, 5 för Försörjningsstöd och 1 för Vuxen. Den inom
Vuxen var beröm för handläggning och bemötande, övriga var klagomål.
Klagornålen handlar till största delen om bemötande och handläggning.
1 dokurnentationen i diariet framgår att 15 av synpunkternalklagomålen var
bekräftade att vi tagit emot dem. 1 8 ärenden har en utredning dokumenterats
och i 2 ärenden var en utredning inte relevant. 1 övriga 13 ärenden finns
ingen bedömning eller utredning diarieförd. De outredda klagomålen
kommer att följas upp under 2020 så att inga klagomål ska vara obesvarade
och outredda.
För 8 av de bedömda eller utredda ärendena har det inte varit relevant med
åtga•rder och för resterande 15 ärenden finns inga åtgärder dokumenterade.
Om inga åtgärder dokumenteras blir det svårt att följa upp om förbättringar
har skett i verksamheterna.
Rutinen för hantering av synpunkter och klagomål behöver göras mer känd
så att hanteringen av samtliga synpunkter och klagomål blir korrekt för
medborgarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2020
Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt
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SammanstäNning ex Sarah 2019
Arbetsmarknads och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har det inte inkommit något lex Sarah-rapport inom
arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde,
När och om det blir aktuellt med ett lex Sarah-ärende uppdateras
arbetsmarknads- och socialnämnden om detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2020

Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt
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Avvikelser årssammanställning 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska avvikelser rapporteras,
dokumenteras, analyseras och åtgärdas. Avvikelse i detta sammanhang är en
händelse som medfört eller kunnat medföra någon typ av obehag eller skada
för kund/klient. Genom att utreda och ta tillvara erfarenheter av avvikelser
kan verksamheten vidta förebyggande åtgärder och därmed höja säkerheten
och kvaliteten.
En avvikelsemodul finns i verksamhetssystemet Treserva för att hantera
avvikelser och även rapporter enligt lex Sarah. Bilagan Sammanställningar
avvikelser 2019 till ASN redovisar IFO:s verksamheter, som är den enhet
inom ASF som använder Treserva. Arbetsmarknadsenheten och
Integrationsverksamheten hanterar sina avvikelser manuellt och har under
2019 inte fått in några avvikelserapporter.
fF0: Antal inrapporteringar 2019 har sjunkit från föregående år. Andelen
åtgärdade avvikelser visar även det på en minskning för 2019.
De flesta avvikelser är rapporterade inom området Handläggning/
dokumentation. Den vanligaste åtgärden som angavs var Genomgång rutiner.
För en helhetsbild, se bilagan

Beslutsunderlag
Tjiinsteskrivelse daterad den 21 februari 2020
Sammanställning av avvikelser daterad den 24januari 2020

Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt

ööagsbesIyrkade
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Sammanställning av arbetsmarkfladS och
socialnämndenS hantering av uppdrag från
kommunstyrelSefl och kommunfullmäktige 201 92022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden

hanteringen av de uppdrag som har kommit från kommunstyrelsefl och
kommunfullmäktige. Till grund för sammanställningen i mars 2020 ligger en
genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads och socialnämnden
och arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott WO till och med
nämndsarnmanträdet den 18 februari 2020.
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 3 mars 2020
Sammanställning daterad den 2 mars 2020

Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt
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Sam manstäNnng av arbetsmarknads och
socanämndens uppdrag tW förvatnhigen 201 9-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

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 2020 ligger en
genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden
samt arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO och till och
med sammanträdet den 18 februari 2020.
Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan, N’r 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 3 mars 2020
Sammanställning daterad den 2 mars 2020
Beslutsexpediering

2020-04-02
Akt
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SammanstäNnng av arbetsmarknads- och
socakiämndens försag tW kommunstyr&sen och
kommunfuNmäktige 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
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 2020 ligger en genomgång av protokoll
och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsmarknads
och socialnämndens arbetsutskott WO till och med sammanträdet den 18
februari 2020.
Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan, När de
har rapporterats till arbetsmarknads- och socialnämnden 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 4 mars 2020
Sammanställning daterad den 2 mars 2020

Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt

Udragsbestyrkande
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§60

Redovsnng av d&egerngsbesftit arbetsmarknads
och socaförv&tnngen 2020
Arbetsmarknads och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, daterade den 9 mars 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 3 mars 2020
Översikt delegeringsbeslut februari daterad den 9 mars 2020
Beslutsexpediering
2O2O.O4-O2
Akt
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Ärenden för kännedom 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 mars 2020
finns följande ärenden för kännedom:
1 slutet av februari gav regeringen Brottsoffermyndigheten i uppdrag att
sprida kunskap för att stödja personer som utsätts, eller riskerar att utsättas,
för hot och hat i det offentliga samtalet.
Hot och hat som riktas mot personer som gör sina röster hörda har blivit en
allt större samhällsutmaning de senaste åren, Det drabbar allt från
journalister till opinionsbildare, konstnärer, personer engagerade i
civilsamhället, forskare, förtroendevalda och privatpersoner. Regeringen har
sedan 2017 ett särskilt arbete mot hot och hat inom ramen för
handlingsplanen Till det fria ordets försvar. Nu får Brottsoffermyndigheten
ett kunskapsspridande uppdrag.
När hot blir priset man får betala för att delta i samhällsdebatten, då har det
gått alldeles för långt. Hot och hat kan få stora konsekvenser för den som
drabbas, men skrämmer också människor till tystnad. Det är oerhört
allvarligt, för tystas människor så tystnar också vår demokrati, säger kulturoch demokratiminister Amanda Lind.

—

Brottsoffermyndigheten har under 2017—2019 haft i uppdrag att ta fram ett
utbildnings- och informationsmaterial för att stödja personer som utsätts för
eller riskerar att utsättas för hot och hat när de deltar i det demokratiska
samtalet. På webbplatsen tystnainte.se erbjuder myndigheten bland annat
information om vad som ir brottsligt, hur man gör en polisanmälan och
vilket stöd som finns att få. information finns både för den som utsätts och
för den som möter utsatta personer. Det ska kunna användas brett av olika
målgrupper, till exempel det civila samhällets organisationer, enskilda
opinionsbildare och myndigheter.
På kommunens intranät finns information om hur Ljusdals kommun planerar
för/tänker kring det nya coronaviruset, covid-19. Dels har frågor och svar
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samlats på ett och samma ställe och dels finns möjlighet att ställa egna
frågor.
Läs mer på
https ://intranet.lj usdal se/nyheterkommun/fragorochsvaromforberedelserforc
ovid 1 9iljusdalskommun.5 ,67e4b056 17080406221391 76,html
.

Denna sida berör enbart det som är specifikt för Ljusdals kommun.
För frågor om själva sjukdomen hänvisas till Folkhälsomyndighetens
hemsida via direktlänken https ://www .folkhalsomyndigheten. se/smittskydd
beredskap/smittsamma-sj ukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt
coronavirus/
Aktuell information och de senaste åtgärderna för Ljusdals kommun läggs
alltid ut på intranätet som ni når från era plattor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2020
Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt
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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 24 mars 2020
finns följande protokoll för kännedom:
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-02-24 § 13 Styrmodell för Ljusdals
kommun. Beslut: 1. Förslag till målområden antas. 2. Förslag till styrmodell
antas. Ekologi ska sättas in i ramstrukturen. 3. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att ta fram förslag till riktlinje för styrmodellen. Aterrapportering
ska ske under hösten 2020. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att som
samordnande funktion, gemensamt med nämnder och styrelser planera och
genomföra målarbete i hela organisationen.
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-02-24 § 15 Taxa gällande
provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning. Beslut: 1. Införande av en
taxa för provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder som enligt
begravningslagen (1990:1144) är ett kommunalt ansvar, 2. Taxan ska gälla
från den 1 maj 2020. 3. Taxan utformas som en timtaxa motsvarande 0,8 %
av gällande prisbasbelopp (för år 2020, 378 kr per timme),
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2020
Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt
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§63

Utbildningar och kurser 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Den 25 februari 2020 inbjöd SKR (Sveriges kommuner och regioner) till
webbutsänd konferens på temat Innan krisen knackar på. Konferensen
filmades och kan ses i efterhand under 6 månader. Den filmade versionen
finns att se via följande länk:
.com!preview/6 mcxctTGREuPMDTRAflUgS AKkyap
3
k
https :/Iapi screen9 2
mz5jSmw26Ca3lalJFLaGvOKIL
QJsOYI 8
.

Den 1 april hålls arbetsmarknads- och socialnämndens budgetdag på
folkparksreslaurangen i Ljusdal kl 9-16.
Länsstyrelsen inbjuder till en förmiddag om att upptäcka och ge rättssäkert
stöd vid misstänkt människohandel. Regionskoordinatorn mot prostitution
och människohandel informerar dig som arbetar inom socialtjänst om
praktiska erfarenheter av arbetet, aktuell lagstiftning, stöd- och
skyddsprocessen samt myndigheters ansvar samt beslutsfattare, Den 20 maj
klockan 9-12 på Gävle slott. Anmälan görs via länk i bifogad kursinbjudan
och senaste anrnälningsdag är 13 maj. Utbildningen är kostnadsfri,

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2020

Beslutsexpediering
2020-04-02
Akt
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Övriga ärenden arbetsmarknadS- och socialnämnden
2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden besIut
1. Gällande ärendet övriga ärenden på föredragningslistan till
nämndsarnmanträdefla ska ärenden anmälas 1 förväg.
Sammanfattning av ärendet
Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 2020 är en punkt på
föredragningsliStan till arbetsmarknads- och socialnämndens
nämndssammanträdefl da•r ledamöterna kan ta upp frågor som inte finns
anmälda på aktuell föredragningslista. Ofta är dessa frågor av sådan karaktär
att förvaltningen ska lämna svar.
För att förvaltningen ska ha en möjlighet att förbereda sig och se till att rätt
personer finns tillgängliga behöver övriga ärenden fortsättningsvis anmälas i
förväg. Skulle en sådan fråga uppstå under pågående sammanträde noteras
frågan, men tas inte upp förrän nämndssammanträdet efter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den il mars 2020
Beslutsexpedieriflg
2020-04-02
Akt
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