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§ 199 Dnr 00035/2022 

Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2022 

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 27 september 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering 

enligt 11 § LVU. 

Den 25 oktober 2022 fattades två ordförandebeslut om tillfälligt 

hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 p LVU. Grundbeslut i frågan 

behöver fattas av nämnden, men ordförande kan ta ett ordförandebeslut fram 

till nästkommande nämndsammanträde. 

Den 26 oktober 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering 

enligt 11 § LVU. 

Den 11 november togs ett ordförandebeslut om att avsluta ett ärende om 

överflyttning av ärende hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Eftersom nämnden fattade det ursprungliga beslutet behöver det fattas ett 

ordförandebeslut för att avskriva ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2022 

Aktuella ordförandebeslut  
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§ 200 Dnr 00032/2022  

Domar för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 november 

2022 finns följande domar för kännedom:  

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2470-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3427-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   

 

Hudiksvalls tingsrätt har meddelat dom i mål 1936-22 gällande särskilt 

förordnad vårdnadshavare. Tingsrätten dömer i enlighet med beslutet från 

arbetsmarknads- och socialnämnden.  

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 4306-22 gällande 

omedelbart omhändertagande enligt LVU. Omhändertagandet ska bestå fram 

tills målet prövas och beslutet går i linje med beslutet från arbetsmarknads- 

och socialnämnden. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 4403-22 gällande 

omedelbart omhändertagande enligt LVU. Omhändertagandet ska bestå fram 

tills målet prövas och beslutet går i linje med beslutet från arbetsmarknads- 

och socialnämnden. 

 

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 2730-22 gällande 

omedelbart omhändertagande enligt LVU. Kammarrätten avslår 

överklagande och omhändertagandet ska därmed bestå fram tills målet 

prövas och beslutet går i linje med beslutet från arbetsmarknads- och 

socialnämnden. 
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Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3047-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3375-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat slutgiltigt beslut i mål 3212-22 

gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och 

därmed står beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   

 

Östersunds tingsrätt har meddelat dom i mål 1678-22 särskilt förordnad 

vårdnadshavare. Tingsrätten dömer i enlighet med beslutet från 

arbetsmarknads- och socialnämnden. Den 11 november har tingsrätten 

meddelat att domen har trätt i laga kraft. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2300-22 gällande 

förordnande av offentligt biträde. Förvaltningsrätten avskriver målet och 

därmed står beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2022 

Aktuella domar 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Akt 
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§ 201 Dnr 00027/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 november 

2022 informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt 

och på gång framåt inom förvaltningen. 

 

- höga antalet aktualiseringar i oktober (151 st och 117 unika individer) - så 

högt har det aldrig varit under en månad. Tillfällig omflyttning av personal 

för att täcka upp planeras. 

- massflyktsdirektivet och Tidöavtalet och hur det påverkar 

integrationsenheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Akt 
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§ 202 Dnr 00041/2022  

Sjukskrivningstal 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fått sjukskrivningstal för 

kvartal 3 2022. Siffrorna är presenterade på förvaltningsnivå samt lång- och 

korttidssjukskrivningar för män respektive kvinnor. 

 

På Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 november 

2022 får nämnden en presentation av siffrorna för kvartal 3 2022. 

Sjukskrivningstal för kvartal 3 2022 blir 5,1 och motsvarande siffra för 2021 

var 7. 

 

Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 

29 november 2022.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2022 

Sjukskrivningsstatistik tredje kvartalet 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Akt 
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§ 203 Dnr 00003/2022  

Budgetuppföljning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1, Godkänner helårsprognosen 2022 för drift samt investeringar per oktober 

och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt i redovisningen per sista oktober har en prognos gjorts för 

helårsresultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden. Prognosen är att det 

prognosticerade resultatet för förvaltningen blir + 5 110 tkr jämfört med 

budget. 

Om även mottagande enligt Massflyktsdirektivet räknas in så minskar det 

prognosticerade resultatet till + 4 610 tkr. 

 

Förvaltningen och controllers har sökt fastställa vilken ekonomisk ”höjd” vi 

ligger på i under 2022 – via analys av nyckeltal och trender fram till och med 

oktober. Tillsammans med det bokförda resultatet av januari-oktober 

månaders utgifter och intäkter så ligger detta till grund för prognosen. 

Bedömningar på framtida kostnadsutveckling på olika konton vägs också in i 

prognosen. 

 

Varje enhetschef inom ASF har i samverkan med controllers och 

förvaltningsledning gjort bedömningar av sin egen kostnadsutveckling under 

året. Förvaltningschef och controllers har vidare gjort övergripande 

bedömningar kring faktorer som inflöde av nya ärenden, vakanser, behov av 

externa konsulter etc. 

 

Jämfört med den prognos som gjordes per augusti så har resultatet förbättrats 

med 2 534 tkr. AME, Integration, placeringar vuxen samt IFO övrigt 

beräknas alla ge ett något högre överskott än i prognosen per augusti.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2022 

Prognos per oktober drift och investeringar daterade den 4 november 2022 
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2022-12-01 

Akt 
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§ 204 Dnr 00171/2022  

Budgetpropositionen 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 8 november 2022 presenterade regeringen sin budgetproposition för 

2023. I propositionen finns en del förslag som på ett eller annat sätt påverkar 

arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde. 

 

Förvaltningschefen presenterar en genomgång av dessa delar på 

arbetsmarknads- och socialnämndens nämndsammanträde den 29 november 

2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2022 

Bildspel daterat den 16 november 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Akt 
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§ 205 Dnr 00172/2022  

Principbeslut gällande fördelning av utökning av 
riksnorm 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Den årliga uppskrivningen av riksnormen ska fördelas enligt principen 50 

procent av ökningen till livsmedel och 50 procent på övriga poster (de 

posterna är definierade i den tidigare beslutade lokala riktlinjen). 

 

2. Beslutet gäller för den årliga uppskrivningen från 2023 och framåt. 

 

3. Förvaltningen följer upp hur beslutet fungerar i praktiken och återkommer 

till arbetsmarknads- och socialnämnden om förändring behöver göras. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt 

kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska 

täcka. Det är Socialstyrelsen som varje år i november kommer med 

informationen om vad som händer med riksnormen kommande år. 

   

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 

samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna 

och i utskicket från Socialstyrelsen finns tabeller med summor och 

beräkningar, men det är varje enskild kommun som väljer hur ökningen ska 

fördelas. 

 

Förvaltningen efterlyser ett nämndbeslut över hur de ska tänka kring 

fördelningen så att de inte behöver gå upp med det varje gång en 

uppskrivning av riksnormen görs. En fastslagen fördelning möjliggör 

ytterligare till att säkerställa att bedömningsgrunderna inte varierar när de 

gäller de fasta kostnaderna i försörjningsstödet.  

 

Viss omvärldsspaning har genomförts och flera kommuner fördelar ökningen 

enligt 50/50-principen redan idag.           
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Akt 

Protokoll ASN 29/11
(Signerat, SHA-256 E07495344AB1EBD2C3622DF73EBBDF5EF5FC18F2A038721E4A40B739949CD9B7)

Sida 24 av 39



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

25(38) 

Datum 

2022-11-29 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 206 Dnr 00168/2022  

Kontaktpersoner och kontaktfamilj 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Antalet ej verkställda beslut ökar och många gånger beror det på att det är 

svårt att matcha kontaktperson och/eller kontaktfamilj mot den som har fått 

insatsen beviljad. Arbetsmarknads- och socialnämnden ser resultatet i ej 

verkställda beslut, men hur går det till att hitta kontaktpersoner och vad 

krävs för att bli en sådan?  

 

På nämndsammanträdet den 29 november 2022 får nämnden information om 

kontaktperson och kontaktfamiljsuppdragen.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Akt 
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§ 207 Dnr 00028/2022  

Externa besök arbetsmarknad- och socialnämnden 
2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 20 juni 2022 prioriterade mål och uppdrag 2023-

2030. Ljusdals kommun har beslutat att Agenda 2030-målen utgör basen för 

styrningen av verksamheten och ska eftersträvas av hela kommunkoncernen. 

 

De prioriterade målen är God utbildning för alla, Anständiga arbetsvillkor 

och ekonomisk tillväxt samt Hållbara städer och samhällen. Dessa kan 

härledas till målområde Utbildning för alla, Hållbart näringsliv och Hållbart 

samhälle. 

 

Utifrån de prioriterade målen har prioriterade uppdrag tagits fram. Alla 

nämnder och bolag ska arbeta med de prioriterade uppdragen. Det är dessa 

uppdrag som kommer att följas upp av kommunfullmäktige i kommunens 

årsredovisning. 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer att få information av vid 

sammanträdet den 29 november. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Akt 
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§ 208 Dnr 00397/2019  

SKOS 2.0 - ett samverkansprojekt arbetsmarknads- och 
socialnämnden 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

I Ljusdals kommun har det tidigare gjorts arbeten i former av samverkan 

över förvaltningsgränserna, till exempel SKOS och nätverksteamet. Under 

januari och februari 2019 förde Kenneth Forssell och Monica Hallquist 

diskussioner om hur de båda förvaltningarna (arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen) kan organisera sig för att 

förbättra sin samverkan, gällande arbetet kring barn och unga som befinner 

sig i farozonen i Ljusdals kommun. Förvaltningscheferna såg behov av att 

stärka befintliga, samt bygga upp nya samverkansstrukturer, för detta 

bedömdes behov av en samordnarfunktion. 

 

En projektledare anställdes för att under 12 månader arbeta med att inventera 

hur organisationen ser ut i Ljusdals kommun just nu kring barn och unga 

som befinner sig i farozonen, samt ta fram förslag på hur de båda 

förvaltningarna kan arbeta i samverkan.  

 

Efter att projekttiden löpte ut den 31 maj 2020 permanentades tjänsten som 

samordnare – finansieringen delas mellan de båda nämnderna – och SkoS 

2.0 löper allt jämt på. 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 november 

2022 informerar samordnare Ida Albinsson om hur arbetet har utvecklats och 

vad som har hänt hittills.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Akt 
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§ 209 Dnr 00036/2022  

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

           

Sammanfattning av ärendet 

På ett tidigare nämndsammanträde önskades en genomgång av vad 

arbetsmarknadsenheten gör och vilka jobbspår som finns inom enheten.  

 

Arbetsmarknadsenheten kommer till arbetsmarknads- och socialnämndens 

sammanträde den 29 november 2022 för att informera om sitt arbete.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Akt 
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§ 210 Dnr 00043/2022  

Redovisning aktualiseringar barn och 
ungdomsärenden individ- och familjeomsorgen 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.    

Sammanfattning av ärendet 

I Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan ingår att följa 

antalet och utvecklingen av aktualiseringar inom individ och 

familjeomsorgen för att säkerställa en väl anpassad verksamhet. På 

arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 november 2022 

kommer aktualiseringarna att redovisas. 

 

Ett ärende hos nämnden kan aktualiseras på i princip tre olika sätt genom 

ansökan eller begäran, genom anmälan eller på annat sätt.  

 

En ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen innebär en skyldighet för 

nämnden att inleda en utredning. Den enskilde/vårdnadshavare kan göra en 

ansökan. Även barn kan ansöka om stöd och hjälp hos nämnden. Ett barn 

som fyllt 15 år har rätt och föra talan i mål och ärenden enligt 

Socialtjänstlagen. 

 

En anmälan om att ett barn kan behöva stöd eller skydd kan komma från 

såväl enskilda personer, myndigheter eller andra organisationer. En 

aktualisering sker när någon får kännedom om eller misstänker att ett barn 

far illa. 

 

På annat sätt innebär att ett ärende aktualiseras t ex vid begäran om ett 

yttrande från en annan myndighet, information via media eller genom 

nämndens egna iakttagelser. Familjebehandlare eller socialsekreterare kan 

aktualisera ärenden som görs i samband med den egna verksamheten.   

 

Data avseende aktualiseringar hämtas från verksamhetssystemet Treserva 

samt den länsövergripande rapporten om aktualiseringar som varje år görs av 

FoU Välfärd (region Gävleborg).  

 

I Ljusdals kommun har vi en mottagningsgrupp som tar emot alla 

anmälningar och ansökningar gällande barn och ungdomar. 
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Mottagningsgruppen samverkar även med förskolor och skolor, dels genom 

pågående spindelgrupper men även genom att ordna informationsträffar 

gällande anmälningsskyldighet. Vi har även en e – tjänst för inlämnande av 

anmälningar. Vi har en samstämmig syn med rapporten att detta kan vara 

bidragande faktorer till att antalet aktualiseringar ökar över tid, tillsammans 

med ökad anmälningsbenägenhet hos såväl privatpersoner som andra 

verksamheter.  

 

Att följa antalet aktualiseringar innebär att vi kan öka fokus och göra 

förändringar i verksamheten. Vi kan få en uppfattning över hur utvecklingen 

ser ut över tid och vara mer följsam. Med stöd av data, i form av nyckeltal, 

så kan vi se hur väl vi påverkar antalet aktualiseringar som återkommer.  

 

Fokus framöver kommer fortsatt att ligga på ett förebyggande arbete 

gällande barn och unga. Genom att t ex arbeta tidigt och samordnat i tex 

spindelgrupper kan skolan och elevhälsan, hälso- och sjukvården, polisen 

och socialtjänsten ge barn och unga stöd innan problem eskalerat och en 

anmälan till socialtjänst blir aktuell.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Akt 
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§ 211 Dnr 00020/2022  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen om ej verkställda beslut redovisas enligt 4 kap 1 § och 

rapport enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 

tredje kvartalet 2022 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens 

revisor för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens socialnämnd, eller motsvarande, är skyldig att rapportera till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt SoL inte 

har verkställts tre månader efter beslut. 

 

Varje kvartal ska nämnden skicka in en individrapport för varje gynnande 

beslut som inte verkställts inom tre månader. 

 

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är 

verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 

Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts. 

 

Denna rapportering till IVO avser tredje kvartalet, 1/7-30/9, 2022. 

 

Av kvartalsrapporten framgår att det finns 11 gynnande beslut som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum för IFO, Individ- och 

familjeomsorg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 212 Dnr 00019/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.    

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade den 16 november 2022, över delegeringsbeslut 

inom individ- och familjeomsorgen i oktober 2022 avseende utredning och 

behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, lagen om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). 

 

Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 

Treserva och rapporteras på listor från detta system fattas då och då andra 

beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 

delegationsordning.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Akt 
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§ 213 Dnr 00031/2022  

Ärenden för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 november 

2022 finns följande ärenden för kännedom: 

 

Socialstyrelsen har för första gången tagit fram nationella riktlinjer om adhd 

och autism. I riktlinjerna finns rekommendationer om 

• tidiga insatser och neuropsykiatrisk utredning 

• sammanhållen hälso- och sjukvård – från misstanke till uppföljning 

• effektiv samverkan 

• kompetensutveckling 

• psykosociala insatser 

• psykologiska insatser 

• läkemedel och medicintekniska produkter  

Tidiga insatser kan minska svårigheterna för personer med adhd och autism. 

För en del räcker anpassningar i vardagsmiljön eller skolan, men ofta behövs 

insatser från flera verksamheter och professioner i hälso- och sjukvården 

eller socialtjänsten. Det är viktigt att börja ge stöd när behovet uppstår - 

vänta inte på en utredning och diagnos. Samtidigt ska utredningar inte 

fördröjas.  

 

Det är också viktigt att hålla ihop insatserna, så att inte personer med adhd 

och autism och deras närstående själva behöver samordna de många olika 

kontakterna. 

Fler personalgrupper behöver kompetensutveckling om adhd och autism för 

att kunna ge rätt stöd. Till tänkbara personalgrupper hör till exempel 

socialsekreterare, LSS-handläggare och personal i barnhälsovården, 

elevhälsan och beroendevården. 

 

Socialstyrelsen rekommenderar att neuropsykiatriska utredningar följer vissa 

grundprinciper. Ibland räcker relativt avgränsade utredningar, medan större 

utredningar behövs när problematiken är mer komplex. Utredarna bör alltid 

föreslå lämpliga insatser - också när det inte blir en diagnos. 
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Det finns stora skillnader i vården och stödet till personer med adhd och 

autism i Sverige. Många får vänta länge på en neuropsykiatrisk utredning, 

och verksamheter behöver samordna sitt stöd bättre. Det finns vidare grupper 

där funktionsnedsättningarna ofta missas, som personer med annat 

förstaspråk än svenska, personer med alkohol- och narkotikaproblem, äldre 

samt flickor och kvinnor. Fler skulle kunna få hjälp om socialtjänsten bättre 

kunde uppmärksamma tecken på funktionsnedsättning, och anpassa 

insatserna till den. 

       

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

Riksrevisionen har granskat hur bestämmelserna om spårbyte fungerar. I 

rapporten så finns det flera orosmoment. Så kallat spårbyte innebär att den 

som fått avslag på sin asylansökan kan ha möjlighet att söka 

uppehållstillstånd för arbete utan att först behöva lämna landet. Kravet är att 

den sökande har påbörjat en etablering på svensk arbetsmarknad. 

Riksrevisionens granskning visar att de flesta spårbytare har en lön som 

uppfyller kraven och har påbörjat en etablering i Sverige. Samtidigt bedömer 

Riksrevisionen att spårbyte kan utnyttjas för att kringgå lagstiftningen för 

asyl- och arbetskraftsinvandring, i syfte att ta sig in på svensk 

arbetsmarknad. 

 

Huvudorsaken är den möjlighet som systemet ger att arbeta både under 

asylprocessen och sedan under handläggningen av ansökan om spårbyte, 

utan de kontroller som gäller för övrig arbetskraftinvandring. Därmed ökar 

risken för att oseriösa arbetsgivare utnyttjar utsatta människor som vill arbeta 

i Sverige. 

 

Det finns flera indikationer på att spårbyte används felaktigt. Granskningen 

visar till exempel att 7 procent av spårbytarna inte hade någon, eller mycket 

låg, registrerad inkomst under de fyra månaderna före ansökan om spårbyte. 

Dessa personer uppfyllde därmed inte försörjningskravet för arbetstillstånd. 

 

Vidare hade 6 procent av spårbytarna inga, eller mycket låga, inkomster året 

efter spårbytet. Det tyder också på att villkoren för arbetstillståndet inte 

uppfylldes vid ansökningstillfället, eller att anställningen som legat till grund 

för tillståndet har upphört i förtid. 

 

Läs mera eller ladda ner rapporten på 

https://www.riksrevisionen.se/5.439ff557183ee1363cac6a7a.html 

 

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

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard har i dag tagit emot ett 

delbetänkande om mottagande av asylsökande under hela asyltiden i Sverige. 
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Utredningen föreslår bland annat krav på att asylsökande ska bo i statliga 

boenden och delta i samhällsintroduktion under asylprocessen. 

 

Den första delen av uppdraget som har överlämnats till regeringen omfattar 

boende på asylboende, deltagande i samhällsintroduktion och åtgärder vid 

misskötsamhet på asylboenden. 

 

Delbetänkandet heter SOU 2022:64 och finns att läsa på 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-

utredningar/sou-2022-64-_HAB364 

 

I utredningens delbetänkande föreslås bland annat följande 

• Alla asylsökande, med undantag av ensamkommande barn, ska tilldelas en 

plats på ett statligt boende som Migrationsverket ansvarar för, ett så kallat 

asylboende. 

• Boende på asylboende ska vara ett villkor för dagersättning, särskilt bidrag 

och villkor för undantag från kravet på arbetstillstånd. 

• Kontroll av adresser för asylsökande som inte bor på asylboenden. För 

personer som inte bor på asylboende och inte underrättar Migrationsverket 

om sin bostadsadress ska asylansökan få betraktas som återkallad och 

asylärendet avskrivas. 

• Skötsamhet på asylboenden ska införas som villkor för dagersättning. 

• Asylsökande ska vara skyldiga att delta i samhällsintroduktion enligt lag. 

Genomförd samhällsintroduktion ska vara ett villkor för undantag från 

kravet på arbetstillstånd. 

Utredningen föreslår att lag-ändringarna träder i kraft den 1 april 2024. För 

personer som är registrerade i mot-tagande-systemet vid ikraftträdandet 

börjar dock flera av bestämmelserna gälla först från och med den 1 april 

2025. 

 

– Asylprocessen behöver bli snabbare och mer effektiv. Förslagen som vi nu 

tar emot handlar bland annat om hur hela asylprocessen ska förläggas till 

asylboenden. Förslagen kommer nu noggrant att analyseras och därefter se 

hur tilläggsdirektivet ska utformas, bland annat med hänsyn till 

samarbetspartiernas överenskommelse om transitcenter. 

Utredningens slutbetänkande redovisas senast den 31 augusti 2023.  

 

Detta kan komma att innebära att förvaltningen går miste om att återsöka 

medel från Migrationsverket för asylsökande som behöver hjälp av 

arbetsmarknads- och socialförvaltningen på något sätt.   
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36(38) 

Datum 

2022-11-29 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Akt 
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§ 214 Dnr 00030/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 november 

2022 finns följande protokoll för kännedom: 

 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-10-31  § 127 Delårsrapport 

augusti 2022; Beslut: Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun 

avseende perioden januari till augusti 2022 godkännes. 

 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-10-31  § 138 Avsägelse från 

Guy Plantin (KD) gällande uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och 

arbetsmarknads- och socialnämnden; Beslut: Guy Plantin (KD) beviljas 

entledigande från sina uppdrag.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Akt 
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§ 215 Dnr 00033/2022  

Utbildningar och kurser 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

SKR anordnar den 7 december 2022 klockan 9,30-16,00 en kunskapshöjande 

dag om hur socialtjänsten kan arbeta med kriminella barn och unga och hur 

samarbetet med polisen kan förbättras och stärkas.  

 

I den offentliga debatten står unga lagöverträdare alltmer i fokus. Det 

paradoxala är att samtidigt som kriminaliteten bland unga har minskat över 

tid, så har det dödliga våldet eskalerat. Forskningen beskriver utvecklingen 

som att ett färre antal unga står för allt grövre kriminalitet. Här efterfrågas en 

tidig reaktion från samhället för att stoppa rekryteringen till kriminalitet.  

 

I det sammanhanget spelar socialtjänsten en viktig roll. Målgruppen är 

förtroendevalda, chefer och verksamma inom socialtjänsten och angränsande 

områden. 

Utbildningen sänds digitalt och kostar 2 100 kronor exklusive moms. Då det 

är en kostnad så behöver anmälan – som ska vara inne senast 6 december – 

stämmas av med ordförande.  

 

Läs mera på 

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

altjanstensarbetemedungakriminella.66825.html            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-12-01 

Akt 
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§ 190 Dnr 00169/2022  


Nedläggning av faderskap 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Då det visat sig omöjligt att få fram erforderliga upplysningar för 


bedömning av faderskapsfrågan föreslås Arbetsmarknads- och 


socialnämnden i Ljusdals kommun att fatta beslut om att lägga ner 


faderskapsutredningen beträffande Leyla Wanzelius (220906-5800) enligt 


föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 och 2. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Leyla Wanzelius (020906-5800), barn  


Hennan, Svedlundsvägen 8A 827 75 Ramsjö  


Mikaela Wanzelius (000126-1429), Moder 


Hennan, Svedlundsvägen 8A, 827 75 Ramsjö 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2022 


Utredning daterad den 15 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Vårdnadshavare 


Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 191 Dnr 00162/2022  


Nedläggning av faderskap 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Då det har visat sig omöjligt att få fram erforderliga upplysningar för 


bedömning av faderskapsfrågan föreslås Arbetsmarknads- och 


socialnämnden i Ljusdals kommun att fatta beslut om att lägga ner 


faderskapsutredningen beträffande Henos Weldeslase (220721-1653) enligt 


föräldrabalken 2 kap. 7 § punkt 1 och 2. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Henos Weldeslase (220721-1653), barn 


Stationsgatan 33 A, 827 50 Järvsö 


Almaz Tesfalem Weldeslase (940630-6663), moder 


Stationsgatan 33 A, 827 50 Järvsö  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2022 


Utredning daterad den 14 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 192 Dnr 00113/2019  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Vården av Anador Tesfai Afewerki (040906-2718) enligt 3 § LVU upphör 


enligt 21 § LVU. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Anador Tesfai Afewerki (040609-2718) 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2022 


Utredning daterad den 21 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Klient 


Akt 
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§ 193 Dnr 00052/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Loke Landfors 20080607-8010 ändrar mottagare från tidigare familjehem till 


Meka Wall och Jörgen Jansson enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken 


(SFB) med anledning av omplacering utanför hemmet. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


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


uppehälle och uppfostran. Barnets dagliga omsorg och försörjning sker 


genom familjehemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


familjehemmet. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-11-29 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 194 Dnr 00064/2019  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Alexander Persson 20090625-9171 ändrar mottagare från tidigare 


familjehem till nya familjehemmet Sofia Svedén enligt 16 kap 18 § 


socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av omplacering utanför 


hemmet. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


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


uppehälle och uppfostran. Barnets dagliga omsorg och försörjning sker 


genom familjehemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


familjehemmet. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-11-29 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 195 Dnr 00151/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Melina Setos (150130-0345) vistelseort ska inte röjas för Sabah Koujar 


(861010-7669) och Mohamed Seto (850401-5358) med stöd av 14 § 2 st 2 p 


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


 


2. Paragrafen justeras omedelbart 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Melina Seto (150130-0345) 


Sabah Koujar (861010-7669) 


Mohamed Seto (850401-5358) 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-11-29 


Ombud 


Akt 
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§ 196 Dnr 00152/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Fridon Setos (190322-7450) vistelseort ska inte röjas för Sabah Koujar 


(861010-7669) och Mohamed Seto (850401-5358) med stöd av 14 § 2 st 2 p 


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


 


2. Paragrafen justeras omedelbart 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Fridon Seto (190322-7450) 


Sabah Koujar (861010-7669) 


Mohamed Seto (850401-5358)     


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-11-29 


Ombud 


Akt 
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§ 197 Dnr 00170/2022  


Flytt av barnbidrag 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande  


MS-15 ändrar mottagare från vårdnadshavare till nuvarande familjehem 


enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av 


placering utanför hemmet. 


 


2. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande  


FS-19 ändrar mottagare från vårdnadshavare till nuvarande familjehem 


enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av 


placering utanför hemmet. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


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


uppehälle och uppfostran. Barnets dagliga omsorg och försörjning sker 


genom familjehemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


familjehemmet.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-11-29 


Ombud 


Akt 
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§ 198 Dnr 00161/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ansöker hos Förvaltningsrätten i Falun om att Agnes Lundberg (071105-


8867) bereds vård med stöd av 1 och 2 § LVU på grund av brister i 


omsorgen. 


 


2. Ansöker hos Förvaltningsrätten i Falun om att rättens beslut ska gälla 


omedelbart. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Agnes Lundberg (071105-8867) 


Maria Lundberg (910527-3503) 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2022 


Kostnad placering daterad den 31 oktober 2022 


Utredning daterad den 17 november 2022 


Vårdplan daterad den 17 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-11-29 


Förvaltningsrätten i Falun 


Ombud 


Vårdnadshavare 


Kient 


Akt 
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§ 199 Dnr 00035/2022  


Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2022 


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 27 september 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering 


enligt 11 § LVU. 


 


Den 25 oktober 2022 fattades två ordförandebeslut om tillfälligt 


hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 p LVU. Grundbeslut i frågan 


behöver fattas av nämnden, men ordförande kan ta ett ordförandebeslut fram 


till nästkommande nämndsammanträde. 


 


Den 26 oktober 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering 


enligt 11 § LVU. 


  


Den 11 november togs ett ordförandebeslut om att avsluta ett ärende om 


överflyttning av ärende hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 


Eftersom nämnden fattade det ursprungliga beslutet behöver det fattas ett 


ordförandebeslut för att avskriva ärendet.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2022 


Aktuella ordförandebeslut  
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Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 200 Dnr 00032/2022  


Domar för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 november 


2022 finns följande domar för kännedom:  


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2470-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 


beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3427-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 


beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   


 


Hudiksvalls tingsrätt har meddelat dom i mål 1936-22 gällande särskilt 


förordnad vårdnadshavare. Tingsrätten dömer i enlighet med beslutet från 


arbetsmarknads- och socialnämnden.  


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 4306-22 gällande 


omedelbart omhändertagande enligt LVU. Omhändertagandet ska bestå fram 


tills målet prövas och beslutet går i linje med beslutet från arbetsmarknads- 


och socialnämnden. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 4403-22 gällande 


omedelbart omhändertagande enligt LVU. Omhändertagandet ska bestå fram 


tills målet prövas och beslutet går i linje med beslutet från arbetsmarknads- 


och socialnämnden. 


 


Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 2730-22 gällande 


omedelbart omhändertagande enligt LVU. Kammarrätten avslår 


överklagande och omhändertagandet ska därmed bestå fram tills målet 


prövas och beslutet går i linje med beslutet från arbetsmarknads- och 


socialnämnden. 
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Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3047-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 


beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3375-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 


beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat slutgiltigt beslut i mål 3212-22 


gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och 


därmed står beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   


 


Östersunds tingsrätt har meddelat dom i mål 1678-22 särskilt förordnad 


vårdnadshavare. Tingsrätten dömer i enlighet med beslutet från 


arbetsmarknads- och socialnämnden. Den 11 november har tingsrätten 


meddelat att domen har trätt i laga kraft. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2300-22 gällande 


förordnande av offentligt biträde. Förvaltningsrätten avskriver målet och 


därmed står beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2022 


Aktuella domar 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 201 Dnr 00027/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 november 


2022 informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt 


och på gång framåt inom förvaltningen. 


 


- höga antalet aktualiseringar i oktober (151 st och 117 unika individer) - så 


högt har det aldrig varit under en månad. Tillfällig omflyttning av personal 


för att täcka upp planeras. 


- massflyktsdirektivet och Tidöavtalet och hur det påverkar 


integrationsenheten. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 202 Dnr 00041/2022  


Sjukskrivningstal 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fått sjukskrivningstal för 


kvartal 3 2022. Siffrorna är presenterade på förvaltningsnivå samt lång- och 


korttidssjukskrivningar för män respektive kvinnor. 


 


På Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 november 


2022 får nämnden en presentation av siffrorna för kvartal 3 2022. 


Sjukskrivningstal för kvartal 3 2022 blir 5,1 och motsvarande siffra för 2021 


var 7. 


 


Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 


29 november 2022.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2022 


Sjukskrivningsstatistik tredje kvartalet 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 203 Dnr 00003/2022  


Budgetuppföljning 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1, Godkänner helårsprognosen 2022 för drift samt investeringar per oktober 


och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen.  


Sammanfattning av ärendet 


Med utgångspunkt i redovisningen per sista oktober har en prognos gjorts för 


helårsresultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden. Prognosen är att det 


prognosticerade resultatet för förvaltningen blir + 5 110 tkr jämfört med 


budget. 


Om även mottagande enligt Massflyktsdirektivet räknas in så minskar det 


prognosticerade resultatet till + 4 610 tkr. 


 


Förvaltningen och controllers har sökt fastställa vilken ekonomisk ”höjd” vi 


ligger på i under 2022 – via analys av nyckeltal och trender fram till och med 


oktober. Tillsammans med det bokförda resultatet av januari-oktober 


månaders utgifter och intäkter så ligger detta till grund för prognosen. 


Bedömningar på framtida kostnadsutveckling på olika konton vägs också in i 


prognosen. 


 


Varje enhetschef inom ASF har i samverkan med controllers och 


förvaltningsledning gjort bedömningar av sin egen kostnadsutveckling under 


året. Förvaltningschef och controllers har vidare gjort övergripande 


bedömningar kring faktorer som inflöde av nya ärenden, vakanser, behov av 


externa konsulter etc. 


 


Jämfört med den prognos som gjordes per augusti så har resultatet förbättrats 


med 2 534 tkr. AME, Integration, placeringar vuxen samt IFO övrigt 


beräknas alla ge ett något högre överskott än i prognosen per augusti.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2022 


Prognos per oktober drift och investeringar daterade den 4 november 2022 
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Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 204 Dnr 00171/2022  


Budgetpropositionen 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Den 8 november 2022 presenterade regeringen sin budgetproposition för 


2023. I propositionen finns en del förslag som på ett eller annat sätt påverkar 


arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde. 


 


Förvaltningschefen presenterar en genomgång av dessa delar på 


arbetsmarknads- och socialnämndens nämndsammanträde den 29 november 


2022. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2022 


Bildspel daterat den 16 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 205 Dnr 00172/2022  


Principbeslut gällande fördelning av utökning av 
riksnorm 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Den årliga uppskrivningen av riksnormen ska fördelas enligt principen 50 


procent av ökningen till livsmedel och 50 procent på övriga poster (de 


posterna är definierade i den tidigare beslutade lokala riktlinjen). 


 


2. Beslutet gäller för den årliga uppskrivningen från 2023 och framåt. 


 


3. Förvaltningen följer upp hur beslutet fungerar i praktiken och återkommer 


till arbetsmarknads- och socialnämnden om förändring behöver göras. 


Sammanfattning av ärendet 


Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 


nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt 


kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska 


täcka. Det är Socialstyrelsen som varje år i november kommer med 


informationen om vad som händer med riksnormen kommande år. 


   


Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 


samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna 


och i utskicket från Socialstyrelsen finns tabeller med summor och 


beräkningar, men det är varje enskild kommun som väljer hur ökningen ska 


fördelas. 


 


Förvaltningen efterlyser ett nämndbeslut över hur de ska tänka kring 


fördelningen så att de inte behöver gå upp med det varje gång en 


uppskrivning av riksnormen görs. En fastslagen fördelning möjliggör 


ytterligare till att säkerställa att bedömningsgrunderna inte varierar när de 


gäller de fasta kostnaderna i försörjningsstödet.  


 


Viss omvärldsspaning har genomförts och flera kommuner fördelar ökningen 


enligt 50/50-principen redan idag.           
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 206 Dnr 00168/2022  


Kontaktpersoner och kontaktfamilj 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Antalet ej verkställda beslut ökar och många gånger beror det på att det är 


svårt att matcha kontaktperson och/eller kontaktfamilj mot den som har fått 


insatsen beviljad. Arbetsmarknads- och socialnämnden ser resultatet i ej 


verkställda beslut, men hur går det till att hitta kontaktpersoner och vad 


krävs för att bli en sådan?  


 


På nämndsammanträdet den 29 november 2022 får nämnden information om 


kontaktperson och kontaktfamiljsuppdragen.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 207 Dnr 00028/2022  


Externa besök arbetsmarknad- och socialnämnden 
2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige antog 20 juni 2022 prioriterade mål och uppdrag 2023-


2030. Ljusdals kommun har beslutat att Agenda 2030-målen utgör basen för 


styrningen av verksamheten och ska eftersträvas av hela kommunkoncernen. 


 


De prioriterade målen är God utbildning för alla, Anständiga arbetsvillkor 


och ekonomisk tillväxt samt Hållbara städer och samhällen. Dessa kan 


härledas till målområde Utbildning för alla, Hållbart näringsliv och Hållbart 


samhälle. 


 


Utifrån de prioriterade målen har prioriterade uppdrag tagits fram. Alla 


nämnder och bolag ska arbeta med de prioriterade uppdragen. Det är dessa 


uppdrag som kommer att följas upp av kommunfullmäktige i kommunens 


årsredovisning. 


 


Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer att få information av vid 


sammanträdet den 29 november. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 208 Dnr 00397/2019  


SKOS 2.0 - ett samverkansprojekt arbetsmarknads- och 
socialnämnden 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


I Ljusdals kommun har det tidigare gjorts arbeten i former av samverkan 


över förvaltningsgränserna, till exempel SKOS och nätverksteamet. Under 


januari och februari 2019 förde Kenneth Forssell och Monica Hallquist 


diskussioner om hur de båda förvaltningarna (arbetsmarknads- och 


socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen) kan organisera sig för att 


förbättra sin samverkan, gällande arbetet kring barn och unga som befinner 


sig i farozonen i Ljusdals kommun. Förvaltningscheferna såg behov av att 


stärka befintliga, samt bygga upp nya samverkansstrukturer, för detta 


bedömdes behov av en samordnarfunktion. 


 


En projektledare anställdes för att under 12 månader arbeta med att inventera 


hur organisationen ser ut i Ljusdals kommun just nu kring barn och unga 


som befinner sig i farozonen, samt ta fram förslag på hur de båda 


förvaltningarna kan arbeta i samverkan.  


 


Efter att projekttiden löpte ut den 31 maj 2020 permanentades tjänsten som 


samordnare – finansieringen delas mellan de båda nämnderna – och SkoS 


2.0 löper allt jämt på. 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 november 


2022 informerar samordnare Ida Albinsson om hur arbetet har utvecklats och 


vad som har hänt hittills.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 209 Dnr 00036/2022  


Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


           


Sammanfattning av ärendet 


På ett tidigare nämndsammanträde önskades en genomgång av vad 


arbetsmarknadsenheten gör och vilka jobbspår som finns inom enheten.  


 


Arbetsmarknadsenheten kommer till arbetsmarknads- och socialnämndens 


sammanträde den 29 november 2022 för att informera om sitt arbete.      


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 210 Dnr 00043/2022  


Redovisning aktualiseringar barn och 
ungdomsärenden individ- och familjeomsorgen 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.    


Sammanfattning av ärendet 


I Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan ingår att följa 


antalet och utvecklingen av aktualiseringar inom individ och 


familjeomsorgen för att säkerställa en väl anpassad verksamhet. På 


arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 november 2022 


kommer aktualiseringarna att redovisas. 


 


Ett ärende hos nämnden kan aktualiseras på i princip tre olika sätt genom 


ansökan eller begäran, genom anmälan eller på annat sätt.  


 


En ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen innebär en skyldighet för 


nämnden att inleda en utredning. Den enskilde/vårdnadshavare kan göra en 


ansökan. Även barn kan ansöka om stöd och hjälp hos nämnden. Ett barn 


som fyllt 15 år har rätt och föra talan i mål och ärenden enligt 


Socialtjänstlagen. 


 


En anmälan om att ett barn kan behöva stöd eller skydd kan komma från 


såväl enskilda personer, myndigheter eller andra organisationer. En 


aktualisering sker när någon får kännedom om eller misstänker att ett barn 


far illa. 


 


På annat sätt innebär att ett ärende aktualiseras t ex vid begäran om ett 


yttrande från en annan myndighet, information via media eller genom 


nämndens egna iakttagelser. Familjebehandlare eller socialsekreterare kan 


aktualisera ärenden som görs i samband med den egna verksamheten.   


 


Data avseende aktualiseringar hämtas från verksamhetssystemet Treserva 


samt den länsövergripande rapporten om aktualiseringar som varje år görs av 


FoU Välfärd (region Gävleborg).  


 


I Ljusdals kommun har vi en mottagningsgrupp som tar emot alla 


anmälningar och ansökningar gällande barn och ungdomar. 
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Mottagningsgruppen samverkar även med förskolor och skolor, dels genom 


pågående spindelgrupper men även genom att ordna informationsträffar 


gällande anmälningsskyldighet. Vi har även en e – tjänst för inlämnande av 


anmälningar. Vi har en samstämmig syn med rapporten att detta kan vara 


bidragande faktorer till att antalet aktualiseringar ökar över tid, tillsammans 


med ökad anmälningsbenägenhet hos såväl privatpersoner som andra 


verksamheter.  


 


Att följa antalet aktualiseringar innebär att vi kan öka fokus och göra 


förändringar i verksamheten. Vi kan få en uppfattning över hur utvecklingen 


ser ut över tid och vara mer följsam. Med stöd av data, i form av nyckeltal, 


så kan vi se hur väl vi påverkar antalet aktualiseringar som återkommer.  


 


Fokus framöver kommer fortsatt att ligga på ett förebyggande arbete 


gällande barn och unga. Genom att t ex arbeta tidigt och samordnat i tex 


spindelgrupper kan skolan och elevhälsan, hälso- och sjukvården, polisen 


och socialtjänsten ge barn och unga stöd innan problem eskalerat och en 


anmälan till socialtjänst blir aktuell.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 211 Dnr 00020/2022  


Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen om ej verkställda beslut redovisas enligt 4 kap 1 § och 


rapport enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 


tredje kvartalet 2022 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens 


revisor för kännedom. 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunens socialnämnd, eller motsvarande, är skyldig att rapportera till 


Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt SoL inte 


har verkställts tre månader efter beslut. 


 


Varje kvartal ska nämnden skicka in en individrapport för varje gynnande 


beslut som inte verkställts inom tre månader. 


 


Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är 


verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 


Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts. 


 


Denna rapportering till IVO avser tredje kvartalet, 1/7-30/9, 2022. 


 


Av kvartalsrapporten framgår att det finns 11 gynnande beslut som ej 


verkställts inom tre månader från beslutsdatum för IFO, Individ- och 


familjeomsorg. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 212 Dnr 00019/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.    


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, daterade den 16 november 2022, över delegeringsbeslut 


inom individ- och familjeomsorgen i oktober 2022 avseende utredning och 


behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, lagen om vård 


av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om 


vård av unga (LVU). 


 


Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 


Treserva och rapporteras på listor från detta system fattas då och då andra 


beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 


delegationsordning.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 213 Dnr 00031/2022  


Ärenden för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 november 


2022 finns följande ärenden för kännedom: 


 


Socialstyrelsen har för första gången tagit fram nationella riktlinjer om adhd 


och autism. I riktlinjerna finns rekommendationer om 


• tidiga insatser och neuropsykiatrisk utredning 


• sammanhållen hälso- och sjukvård – från misstanke till uppföljning 


• effektiv samverkan 


• kompetensutveckling 


• psykosociala insatser 


• psykologiska insatser 


• läkemedel och medicintekniska produkter  


Tidiga insatser kan minska svårigheterna för personer med adhd och autism. 


För en del räcker anpassningar i vardagsmiljön eller skolan, men ofta behövs 


insatser från flera verksamheter och professioner i hälso- och sjukvården 


eller socialtjänsten. Det är viktigt att börja ge stöd när behovet uppstår - 


vänta inte på en utredning och diagnos. Samtidigt ska utredningar inte 


fördröjas.  


 


Det är också viktigt att hålla ihop insatserna, så att inte personer med adhd 


och autism och deras närstående själva behöver samordna de många olika 


kontakterna. 


Fler personalgrupper behöver kompetensutveckling om adhd och autism för 


att kunna ge rätt stöd. Till tänkbara personalgrupper hör till exempel 


socialsekreterare, LSS-handläggare och personal i barnhälsovården, 


elevhälsan och beroendevården. 


 


Socialstyrelsen rekommenderar att neuropsykiatriska utredningar följer vissa 


grundprinciper. Ibland räcker relativt avgränsade utredningar, medan större 


utredningar behövs när problematiken är mer komplex. Utredarna bör alltid 


föreslå lämpliga insatser - också när det inte blir en diagnos. 
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Det finns stora skillnader i vården och stödet till personer med adhd och 


autism i Sverige. Många får vänta länge på en neuropsykiatrisk utredning, 


och verksamheter behöver samordna sitt stöd bättre. Det finns vidare grupper 


där funktionsnedsättningarna ofta missas, som personer med annat 


förstaspråk än svenska, personer med alkohol- och narkotikaproblem, äldre 


samt flickor och kvinnor. Fler skulle kunna få hjälp om socialtjänsten bättre 


kunde uppmärksamma tecken på funktionsnedsättning, och anpassa 


insatserna till den. 


       


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


Riksrevisionen har granskat hur bestämmelserna om spårbyte fungerar. I 


rapporten så finns det flera orosmoment. Så kallat spårbyte innebär att den 


som fått avslag på sin asylansökan kan ha möjlighet att söka 


uppehållstillstånd för arbete utan att först behöva lämna landet. Kravet är att 


den sökande har påbörjat en etablering på svensk arbetsmarknad. 


Riksrevisionens granskning visar att de flesta spårbytare har en lön som 


uppfyller kraven och har påbörjat en etablering i Sverige. Samtidigt bedömer 


Riksrevisionen att spårbyte kan utnyttjas för att kringgå lagstiftningen för 


asyl- och arbetskraftsinvandring, i syfte att ta sig in på svensk 


arbetsmarknad. 


 


Huvudorsaken är den möjlighet som systemet ger att arbeta både under 


asylprocessen och sedan under handläggningen av ansökan om spårbyte, 


utan de kontroller som gäller för övrig arbetskraftinvandring. Därmed ökar 


risken för att oseriösa arbetsgivare utnyttjar utsatta människor som vill arbeta 


i Sverige. 


 


Det finns flera indikationer på att spårbyte används felaktigt. Granskningen 


visar till exempel att 7 procent av spårbytarna inte hade någon, eller mycket 


låg, registrerad inkomst under de fyra månaderna före ansökan om spårbyte. 


Dessa personer uppfyllde därmed inte försörjningskravet för arbetstillstånd. 


 


Vidare hade 6 procent av spårbytarna inga, eller mycket låga, inkomster året 


efter spårbytet. Det tyder också på att villkoren för arbetstillståndet inte 


uppfylldes vid ansökningstillfället, eller att anställningen som legat till grund 


för tillståndet har upphört i förtid. 


 


Läs mera eller ladda ner rapporten på 


https://www.riksrevisionen.se/5.439ff557183ee1363cac6a7a.html 


 


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


Migrationsminister Maria Malmer Stenergard har i dag tagit emot ett 


delbetänkande om mottagande av asylsökande under hela asyltiden i Sverige. 
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Utredningen föreslår bland annat krav på att asylsökande ska bo i statliga 


boenden och delta i samhällsintroduktion under asylprocessen. 


 


Den första delen av uppdraget som har överlämnats till regeringen omfattar 


boende på asylboende, deltagande i samhällsintroduktion och åtgärder vid 


misskötsamhet på asylboenden. 


 


Delbetänkandet heter SOU 2022:64 och finns att läsa på 


https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-


utredningar/sou-2022-64-_HAB364 


 


I utredningens delbetänkande föreslås bland annat följande 


• Alla asylsökande, med undantag av ensamkommande barn, ska tilldelas en 


plats på ett statligt boende som Migrationsverket ansvarar för, ett så kallat 


asylboende. 


• Boende på asylboende ska vara ett villkor för dagersättning, särskilt bidrag 


och villkor för undantag från kravet på arbetstillstånd. 


• Kontroll av adresser för asylsökande som inte bor på asylboenden. För 


personer som inte bor på asylboende och inte underrättar Migrationsverket 


om sin bostadsadress ska asylansökan få betraktas som återkallad och 


asylärendet avskrivas. 


• Skötsamhet på asylboenden ska införas som villkor för dagersättning. 


• Asylsökande ska vara skyldiga att delta i samhällsintroduktion enligt lag. 


Genomförd samhällsintroduktion ska vara ett villkor för undantag från 


kravet på arbetstillstånd. 


Utredningen föreslår att lag-ändringarna träder i kraft den 1 april 2024. För 


personer som är registrerade i mot-tagande-systemet vid ikraftträdandet 


börjar dock flera av bestämmelserna gälla först från och med den 1 april 


2025. 


 


– Asylprocessen behöver bli snabbare och mer effektiv. Förslagen som vi nu 


tar emot handlar bland annat om hur hela asylprocessen ska förläggas till 


asylboenden. Förslagen kommer nu noggrant att analyseras och därefter se 


hur tilläggsdirektivet ska utformas, bland annat med hänsyn till 


samarbetspartiernas överenskommelse om transitcenter. 


Utredningens slutbetänkande redovisas senast den 31 augusti 2023.  


 


Detta kan komma att innebära att förvaltningen går miste om att återsöka 


medel från Migrationsverket för asylsökande som behöver hjälp av 


arbetsmarknads- och socialförvaltningen på något sätt.   







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


36(38) 


Datum 


2022-11-29 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 214 Dnr 00030/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 november 


2022 finns följande protokoll för kännedom: 


 


Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-10-31  § 127 Delårsrapport 


augusti 2022; Beslut: Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun 


avseende perioden januari till augusti 2022 godkännes. 


 


Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-10-31  § 138 Avsägelse från 


Guy Plantin (KD) gällande uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och 


arbetsmarknads- och socialnämnden; Beslut: Guy Plantin (KD) beviljas 


entledigande från sina uppdrag.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 
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§ 215 Dnr 00033/2022  


Utbildningar och kurser 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


SKR anordnar den 7 december 2022 klockan 9,30-16,00 en kunskapshöjande 


dag om hur socialtjänsten kan arbeta med kriminella barn och unga och hur 


samarbetet med polisen kan förbättras och stärkas.  


 


I den offentliga debatten står unga lagöverträdare alltmer i fokus. Det 


paradoxala är att samtidigt som kriminaliteten bland unga har minskat över 


tid, så har det dödliga våldet eskalerat. Forskningen beskriver utvecklingen 


som att ett färre antal unga står för allt grövre kriminalitet. Här efterfrågas en 


tidig reaktion från samhället för att stoppa rekryteringen till kriminalitet.  


 


I det sammanhanget spelar socialtjänsten en viktig roll. Målgruppen är 


förtroendevalda, chefer och verksamma inom socialtjänsten och angränsande 


områden. 


Utbildningen sänds digitalt och kostar 2 100 kronor exklusive moms. Då det 


är en kostnad så behöver anmälan – som ska vara inne senast 6 december – 


stämmas av med ordförande.  


 


Läs mera på 


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


altjanstensarbetemedungakriminella.66825.html            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-12-01 


Akt 


 





