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§ 104 Dnr 00115/2021 

Vård med stöd av SoL 
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§ 105 Dnr 00100/2019 

Vård med stöd av LVU 
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§ 106 Dnr 00036/2021 

Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska arbetsmarknads- och socialnämnden 

informeras om de beslut som tas av ordförande eller annan av nämnden 

förordnad person gällande omedelbara omhändertaganden.  

Även omplaceringsbeslut är att betrakta som omedelbara omhändertaganden 

enligt definition i socialtjänstlagen. Dessutom ska nämnden informeras om 

andra ordförandebeslut. 

Den 30 april 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2021 

Omplaceringsbeslut daterat den 30 april 2021 

Beslutsexpediering 

2021-06-29 

Akt 
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§ 107 Dnr 00033/2021 

Domar för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021 

finns följande domar för kännedom: 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat slutgiltigt beslut i mål 6001-20 och 

6002-20. Förvaltningsrätten avskriver målen då vårdnadshavaren har tagit 

tillbaka sitt överklagande, vilket innebär att arbetsmarknads- och 

socialnämndens beslut i ärendet kvarstår. 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 2111-21. Ansökan gällande 

vård med stöd av LVM ska beviljas och därmed dömer förvaltningsrätten ui 

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 1287-21. Kammarrätten 

avslår överklagandet om att vård med stöd av LVU ska upphöra. Därmed 

dömer kammarrätten i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2021 

Aktuella domar 

Beslutsexpediering 

2021-06-29 

Akt 
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§ 108 Dnr 00028/2021 

Förvaltningschefen informerar 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 

gång framåt inom förvaltningen. 

Kenneth Forssell informerar om följande: 

- personalfrågor.

- covidstatus för förvaltningen, kommunen och länet; restriktioner gäller

september ut.

- månadsrapport till KS som inte är klar för maj ännu - den kommer att

skickas ut till ledamöterna så snart det är klart.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2021 

Beslutsexpediering 

2021-06-29 

Akt 
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§ 109 Dnr 00029/2021  

Externa besök arbetsmarknad- och socialnämnden 
2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021 

kommer Arbetsförmedlingen för att berätta vad den kommande 

omstruktureringen kommer att innebära samt hur den kommer att påverka 

arbetsmarknads- och socialnämnden, -förvaltningen och Ljusdals kommun.     

 

Arbetsförmedlings information kommer kompletteras med ett 

diskussionspass för arbetsmarknads- och socialnämnden efter detta ärende.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2021 

 

Beslutsexpediering  

2021-06-29 

Akt 
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§ 110 Dnr 00117/2021  

Arbetsförmedlingens omorganisation och 
konsekvenserna av denna 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Diskussionen har noterats. 

 

2. Förvaltningschefen uppdras att bevaka och formulera ett svar på 

kommande departementsskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Under nämndsammanträdet den 22 juni 2021 fick arbetsmarknads- och 

socialnämnden information om arbetsförmedlingens omstrukturering. Klart 

är att modellen kommer att påverka hur arbetsmarknadsenheten arbetar idag. 

Denna fråga kan inte lämnas med den tidigare informationen, utan nämnden 

måste få utrymme att diskutera utifrån den. 

 

Innan midsommar väntas en departementsskrivelse som kommer att 

förtydliga vissa delar av reformeringen av arbetsförmedlingen (enligt uppgift 

från Sveriges kommuner och regioner). Skrivelsen gäller främst de 20 % 

som inte kommer att kunna placeras hos fristående aktör. Det kommer att bli 

möjligt att svara på denna departementsskrivelse och förvaltningens 

bedömning är att så bör göras då det som framkommer i den kan komma att 

ha bärighet på kommunens arbetsmarknadsverksamhet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 

Frågeställningar 

Bildspel 

 

Beslutsexpediering  

2021-06-29 

Akt 
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§ 111 Dnr 00006/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021 

presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per maj 

2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2021 

 

Beslutsexpediering  

2021-06-29 

Akt 
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§ 112 Dnr 00045/2019  

Presentation av arbetsmarknads- och socialnämndens 
verksamheter mandatperioden 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021 

informeras nämnden om arbetet med våld i nära relationer och hedersvåld.  

 

Detta utifrån en Övrig fråga som lyftes på ett nämndsammanträde under 

våren. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2021 

Ärendegång och insatser vid våld i nära relation daterat den 14 juni 2021 

 

Beslutsexpediering  

2021-06-29 

Akt 
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§ 113 Dnr 00096/2020  

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 27 april 

ställdes en övrig fråga om hur det ser ut med stöd för barn och unga som har 

det jobbigt hemma. Många barn och unga lever i familjer där någon till 

exempel missbrukar alkohol, har psykiska problem eller där det förekommer 

svåra konflikter mellan föräldrarna och dessa behöver kunna få stöd och 

hjälp. 

 

Familjeteamet jobbar redan idag med samtalsgrupper i form av barn i 

föräldrars fokus och barn i grupp. På nämndsammanträden den 22 juni 2021 

kommer familjeteamet och berättar om denna del av sin verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 

 

Beslutsexpediering  

2021-06-29 

Akt 
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§ 114 Dnr 00001/2019  

Val och förordnanden mandatperioden 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Ärendet bordläggs och tas upp på arbetsmarknads- och socialnämnden den 

24 augusti 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med kommunfullmäktige den 24 maj 2021 har Walle Olsson (V) 

avsagt sig sin ordinarie plats i arbetsmarknads- och socialnämnden. Till 

ersättare som ordinarie ledamot i nämnden utsåg kommunfullmäktige Roger 

Kastman (KD).  Kommunfullmäktige hanterar enbart val till 

arbetsmarknads- och socialnämnden. 

 

Relaterat till avsägelsen finns det en vakant plats som ledamot i 

arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott för IFO-frågor som 

behöver tillsättas. På arbetsmarknads- och socialnämnden den 22 juni 2021 

behöver beslut tas om ny ledamot tas så att arbetsutskottet för IFO-frågor blir 

fulltaligt. 

 

Två förslag till ny ledamot finns.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 

 

Beslutsexpediering  

2021-06-29 

Akt 

Protokoll ASN 22/6
(Signerat, SHA-256 52219EE933463F2F855F70F0DFD6518F9F0F38C885318EBD3CD202CC8A9D2732)

Sida 14 av 24



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

15(23) 

Datum 

2021-06-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 00120/2021  

Remiss gällande Medborgarförslag om 
fritidsverksamhet för personer med någon form av 
diagnos, lågbegåvning och psykisk ohälsa 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Förvaltningen uppdras att utforma ett remissvar till arbetsmarknads- och 

socialnämndens sammanträde den 21 september 2021. 

 

2. Att i svaret till remissvar ska finnas med en formulering om att det ska 

möjliggöras fritidsverksamheter för människor med olika svårigheter utifrån 

de möjligheter som finns att tillgå i kommunen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 17 juni inkom en remiss från kommunstyrelsen gällande ett 

medborgarförslag som tar upp fritidsverksamhet för personer med psykisk 

eller kognitiv funktionsnedsättning. Remissen består av medborgarförslaget 

samt ett undersökande dokument som kompletterar medborgarförslaget. 

 

Remissen är ställd till Arbetsmarknadsnämnden- och socialnämnden, 

Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden och Samhällsservicenämnden och 

kommunstyrelsen vill ha remissvaret sig tillhanda senast 30 september. 

 

Ärendet är med på nämndsammanträdet den 22 juni som en information till 

ledamöterna samt för beslut om hur ärendet ska hanteras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 juni 2021 

Medborgarförslag daterat den 22 januari 2021 

Undersökning av medborgarförslag daterat den 12 april 2021 

Yrkanden 

Marie Mill (LB) yrkar på att det i svaret till remissvar ska finnas med en 

formulering om att det ska möjliggöras fritidsverksamheter för människor 

med olika svårigheter utifrån de möjligheter som finns att tillgå i kommunen.  

Barbro Andin Mattsson (C) yrkar bifall till Marie Mills förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills yrkande 

och finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering  

2021-06-29 

Akt 
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§ 116 Dnr 00020/2021  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade den 8 juni 2021, över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i maj 2021 avseende utredning och 

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

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

vård av unga (LVU). 

 

Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 

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

beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 

delegationsordning. 

 

Övriga delegeringsbeslut 

Under maj 2021 har ett beslut fattats gällande delvis avslag om utlämnande 

av handling. I beslutet har förvaltningen avslagit begäran enligt 26 kap 1 § 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) med motiveringen att 

vissa uppgifter som inte kan lämnas ut då det inte står klart att uppgifterna 

kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående 

lider men. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 

Tabell delegeringsbeslut maj översikt och detalj daterat den 7 juni 2021 

Delegeringsbeslut utlämnande av handling daterat den 3 maj 2021 

 

Beslutsexpediering  

2021-06-29 

Akt 
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§ 117 Dnr 00032/2021  

Ärenden för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Television har granskat HVB-hem utifrån många anmälningar mot 

några av dessa. Förvaltningen har gått igenom våra placeringar redan förra 

hösten när SVT gjorde första granskningen och då hade det tidigare gjorts 

placeringar på 2 av hemmen men i dagsläget finns inga sådana placeringar. 

Förvaltningen har även kollat upp ifall vi hade några avvikelser under dessa 

2 placeringar och det fanns hos en av placeringarna. 

 

Förvaltningen dubbelkollade listan igen för att vara på säkra sidan att de inte 

har skickat dit någon efter första granskningen och det hade man inte. Listan 

i sin helhet finns bilagd i handlingarna.  

 

Inför varje placering kollas nu det aktuella alternativet upp. 

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

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nyligen publicerat en rapport, 

kopplat till den nationella tillsynen som gjorts av samordning av insatser för 

barn med psykisk ohälsa. IVO genomförde 2019-2020 en nationell tillsyn 

med fokus på barn med psykisk ohälsa, där insatser behövts från flera 

aktörer, som exempelvis barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst och 

elevhälsa. De samtal som IVO genomförde med barn och föräldrar visar 

tydligt att samordningen av insatserna ofta brister. 

 

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner på 

https://ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-

2021/dom-tar-inte-hand-om-hela-mig-210524.pdf  

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

 

Länsstyrelsen ska besluta om statsbidrag enligt vad som anges i 2 - 6, 8, 9 §§ 

förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 

personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar 

(SFS 2013:522). Statsbidrag för en heltidstjänst år 2021 är 404 530 kr. 

Ljusdals kommun har inkommit med ansökan enligt SFS 2013:522 för år 

2021 samt en redovisning av 2020 års verksamhet. I enlighet med gällande 

Protokoll ASN 22/6
(Signerat, SHA-256 52219EE933463F2F855F70F0DFD6518F9F0F38C885318EBD3CD202CC8A9D2732)

Sida 18 av 24



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

19(23) 

Datum 

2021-06-22 
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riktlinjer har arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisat hur 

beviljade medel för 2020 har använts. 

 

Länsstyrelsen beslutar att bevilja Ljusdals kommun 404 530 kr för en 

heltidstjänst som personligt ombud för år 2021. Medlen kommer att 

användas för att tjänsten som personligt ombud ska bestå. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 

Tabell HVB-hem granskade av SVT 

 

Beslutsexpediering  

2021-06-29 

Akt 
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§ 118 Dnr 00031/2021  

Protokoll för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

 

2. Kommunstyrelsens beslut KS 2021-05-27 § 101 Månadsuppföljning och 

helårsprognos april 2021 ska tas upp på ärendeberedning för tolkning av 

vilka åtgärder som ska göras varje månad.  

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021  

finns följande protokoll för kännedom: 

 

Protokollsutdrag KS 2021-05-27 § 101 Månadsuppföljning och 

helårsprognos april 2021 Beslut: 1. Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att besluta Månadsuppföljning per april och 

helårsprognos för 2021 godkänns. 2. Nämnderna ska på kommunstyrelsens  

sammanträde 12 augusti 2021 redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att 

hålla budget, ytterligare planerade åtgärder och vilka effekter genomförda 

åtgärder fått.  

3. Kommunstyrelsen ska på sammanträdet 12 augusti 2021 få en redovisning 

av prioriteringslistan över fattade beslut och processer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 

Yrkanden 

Kennet Hedman (M) yrkar på att Kommunstyrelsens beslut KS 2021-05-27 § 

101 Månadsuppföljning och helårsprognos april 2021 ska tas upp på 

ärendeberedning för tolkning av vilka åtgärder som ska göras varje månad.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans 

yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet.  
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Beslutsexpediering  

2021-06-29 

Akt 
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§ 119 Dnr 00034/2021  

Utbildningar och kurser 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Piku AB bjuder in politiker till BraveTalk-konferens i november. Fullständig 

information och inbjudan kommer under hösten. Den 26 maj kom Brås 

rapport som visar att skjutningarna i Sverige ökar samtidigt som vi ser en 

minskning i övriga EU-länder. 

 

Den 3-4 november i Malmö hålls BraveTalk-konferensen ”Mot väpnat våld i 

Sverige”, konferensen med många perspektiv. Programmet speglar en 

mångfald av kompetens som kraftsamlar på en och samma plats mot det 

väpnade våldet – samtidigt! Och inte bara det: Kommuner, företag och 

organisationer som vill visa att de också arbetar mot väpnat våld, är också 

där som konferenspartners.  

 

Det här är årets viktigaste forum för dig som ska ta modiga beslut för 

framtiden och därför vill ha en bred uppdatering av problematiken, 

framgångsfaktorer och framförallt:  

Expertisens förslag på bättre åtgärder mot det väpnade våldet. Vilka metoder 

har olika länder valt? Vilka metoder funkar och vilka gör det inte? Vad bör 

beslutsfattare göra i ett nästa steg nu?  

 

Två heldagar fullspäckade med modiga, viktiga samtal: BraveTalk-

konferenserna är ”action-based”, dvs mer än bara prat. 

 

Kostnaden är 4 700 kronor om man deltar på plats i Malmö och 3 300 kronor 

om deltagandet sker digitalt. Anmälan gör man via 

https://www.bravetalk.se/delta/ (OBS! fungerar inte i Internet Explorer utan 

välj annan webbläsare) efter beslut på arbetsmarknads- och socialnämnden. 

 

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

Länsstyrelsen inbjuder till lunchseminarium med titeln med makt kommer 

ansvar – att se de utsatta barnen den 6 september kl 12.00-13.00 med temat 

"Med makt kommer ansvar- att se och erbjuda stöd till de barn som lever i 

familjer där det förekommer riskbruk, missbruk och beroende." Barn i 
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familjer med missbruk är utsatta och ofta även dolda för samhället. Med stöd 

finns stora möjligheter för dessa barn till ett bra liv. På seminariet 

presenteras dessa två rapporter:  

- Junis rapport 2021– Med makt kommer ansvar. Varje år sammanställer

JUNIS en rapport med vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer

upp i familjer med missbruk.

- CAN:s rapport: Hur många barn växer upp med föräldrar som har

alkoholproblem? Föreläsare är Mats Ramstedt forskningschef,

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Målgrupp är beslutsfattare och andra viktiga nyckelfunktioner som arbetar 

med frågan. Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av Länsstyrelsen i 

Uppsala. 

Anmälan gör du själv via denna länk: 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---

uppsala/2021-05-20-med-makt-kommer-ansvar---att-se-de-utsatta-

barnen.html   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 

Beslutsexpediering 

2021-06-29 

Akt 
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Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen den 22 juni 2021 klockan 08:30-15:30 


Beslutande Ledamöter 


Ove Schönning (S), Ordförande 


Maria Fernmalm (S), 1:e vice ordförande 


Kennet Hedman (M), 2:e vice ordförande 


Birgitta Ek (S) tjänstgörande ersättare för Margareta Bergkvist (MP), § 108-119 


Barbro Andin Mattsson (C), § 110-119 


My Ovesdotter Hillbom (L) tjänstgörande ersättare för Barbro Andin Mattsson 


(C), § 108-109 


Roger Kastman (KD), § 108-119 


Suzanne Blomqvist (L), § 108-119 


Marie Mill (LB) 


Kurt Ljung (SD) 


 
Övriga deltagande My Ovesdotter Hillbom (L), ersättare, § 110-119 


Marit Holmstrand, KSAU, § 110-111 


Lena Svahn, KSAU, § 110-111 


Sören Görgård, KSAU, § 110-111 


Irene Jonsson, KSAU, § 110-111 


Lars Molin, KSAU, § 110-111 


Yvonne Oscarsson, KSAU, § 110-111 


Mikael Ohlsson, arbetsförmedlingen, § 110 


Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingen, § 110 


Nicklas Bremefors, kommunchef, § 110-111 


Kenneth Forssell, förvaltningschef, § 104-111 


Marie Larsson, enhetschef IFO, § 104-105 


Annette Gabrielsson, socialsekreterare, § 105 


Ronnie Karlsson, vuxenenheten IFO, § 112 


Kristin Brun, specialistsocionom, § 112 


Johanna Jönsson, familjeteamet, § 113 


Hannah Mårskog, familjeteamet, § 113 


Åsa Älander, nämndsekreterare 


Tina Månsson, nämndsekreterare 


 
Utses att justera Kurt Ljung 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Kommunhuset, Ljusdal (via digital signering), 2021-06-24 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 104-119 


 Åsa Älander   


 Ordförande 


   


 Ove Schönning   


 Justerare 


   


 Kurt Ljung   
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Forum Arbetsmarknads- och socialnämnden 
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Datum för anslags uppsättande 2021-06-29 


Datum för anslags nedtagande 2021-07-20 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
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 Åsa Älander  
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§ 104 Dnr 00115/2021  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Theo Friberg, 121016-3174 ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


Ljusdals kommun enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB) med 


anledning av placering utanför hemmet. 


 


2. Framställer till Försäkringskassan att underhållsstödet gällande Theo 


Friberg, 121016-3174 ändrar mottagare från vårdnadshavare till Ljusdals 


kommun enligt 18 kap 19 § socialförsäkringsbalken (SFB).  


 


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.  


 


Om det finns synnerliga skäl får underhållsstödet, på begäran av 


socialnämnden betalas ut till någon annan än vårdnadshavare. När ett barn 


placeras utanför hemmet kan socialnämnden besluta att underhållsstödet, 


som går till vårdnadshavare, ska ha en annan mottagare. Underhållsstödet 


kan betalas till socialförvaltningen för att användas för barnets bästa, till 


exempel att betala ut det till familjehemmet där barnet är placerat.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-06-22 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 105 Dnr 00100/2019  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Uppsala Tingsrätt om behov av vårdnadsöverflytt enligt 6 


kap 8 § föräldrabalken för Eddie Hylander, 070505-4716. 


 


2. Föreslår som vårdnadshavare Yvonne Boivie, 640323-1407, och Henrik 


Boivie, 570218-1198. 


 


3. Utser enhetschef Marie Larsson och specialistsocionom Annette 


Gabrielsson att föra socialnämndens talan i tingsrätten i detta mål. 


 


4. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Barnet: Eddie Hylander (070505-4716) 


Mamma/vårdnadshavare: Madeleine Hylander (760605-7508)  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2021 


Kostnad placering daterad den 7 juni 2021 


Utredning daterad den 10 juni 2021 


Samtycke barn daterat 14 maj 2021 


Åtagande vårdnadshavare daterat den 14 maj 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-06-22 


Uppsala tingsrätt 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 106 Dnr 00036/2021  


Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska arbetsmarknads- och socialnämnden 


informeras om de beslut som tas av ordförande eller annan av nämnden 


förordnad person gällande omedelbara omhändertaganden.  


 


Även omplaceringsbeslut är att betrakta som omedelbara omhändertaganden 


enligt definition i socialtjänstlagen. Dessutom ska nämnden informeras om 


andra ordförandebeslut. 


 


Den 30 april 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 


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


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2021 


Omplaceringsbeslut daterat den 30 april 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-06-29 


Akt 
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§ 107 Dnr 00033/2021  


Domar för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021 


finns följande domar för kännedom:  


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat slutgiltigt beslut i mål 6001-20 och 


6002-20. Förvaltningsrätten avskriver målen då vårdnadshavaren har tagit 


tillbaka sitt överklagande, vilket innebär att arbetsmarknads- och 


socialnämndens beslut i ärendet kvarstår. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 2111-21. Ansökan gällande 


vård med stöd av LVM ska beviljas och därmed dömer förvaltningsrätten ui 


enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 1287-21. Kammarrätten 


avslår överklagandet om att vård med stöd av LVU ska upphöra. Därmed 


dömer kammarrätten i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens 


beslut.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2021 


Aktuella domar 


 


Beslutsexpediering  


2021-06-29 


Akt 
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§ 108 Dnr 00028/2021  


Förvaltningschefen informerar 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 


gång framåt inom förvaltningen. 


 


Kenneth Forssell informerar om följande: 


- personalfrågor. 


- covidstatus för förvaltningen, kommunen och länet; restriktioner gäller 


september ut. 


- månadsrapport till KS som inte är klar för maj ännu - den kommer att 


skickas ut till ledamöterna så snart det är klart. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-06-29 


Akt 
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§ 109 Dnr 00029/2021  


Externa besök arbetsmarknad- och socialnämnden 
2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021 


kommer Arbetsförmedlingen för att berätta vad den kommande 


omstruktureringen kommer att innebära samt hur den kommer att påverka 


arbetsmarknads- och socialnämnden, -förvaltningen och Ljusdals kommun.     


 


Arbetsförmedlings information kommer kompletteras med ett 


diskussionspass för arbetsmarknads- och socialnämnden efter detta ärende.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-06-29 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


10(23) 


Datum 


2021-06-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 110 Dnr 00117/2021  


Arbetsförmedlingens omorganisation och 
konsekvenserna av denna 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Diskussionen har noterats. 


 


2. Förvaltningschefen uppdras att bevaka och formulera ett svar på 


kommande departementsskrivelse. 


Sammanfattning av ärendet 


Under nämndsammanträdet den 22 juni 2021 fick arbetsmarknads- och 


socialnämnden information om arbetsförmedlingens omstrukturering. Klart 


är att modellen kommer att påverka hur arbetsmarknadsenheten arbetar idag. 


Denna fråga kan inte lämnas med den tidigare informationen, utan nämnden 


måste få utrymme att diskutera utifrån den. 


 


Innan midsommar väntas en departementsskrivelse som kommer att 


förtydliga vissa delar av reformeringen av arbetsförmedlingen (enligt uppgift 


från Sveriges kommuner och regioner). Skrivelsen gäller främst de 20 % 


som inte kommer att kunna placeras hos fristående aktör. Det kommer att bli 


möjligt att svara på denna departementsskrivelse och förvaltningens 


bedömning är att så bör göras då det som framkommer i den kan komma att 


ha bärighet på kommunens arbetsmarknadsverksamhet.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 


Frågeställningar 


Bildspel 


 


Beslutsexpediering  


2021-06-29 


Akt 
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§ 111 Dnr 00006/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021 


presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per maj 


2021.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-06-29 


Akt 
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§ 112 Dnr 00045/2019  


Presentation av arbetsmarknads- och socialnämndens 
verksamheter mandatperioden 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021 


informeras nämnden om arbetet med våld i nära relationer och hedersvåld.  


 


Detta utifrån en Övrig fråga som lyftes på ett nämndsammanträde under 


våren. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2021 


Ärendegång och insatser vid våld i nära relation daterat den 14 juni 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-06-29 


Akt 
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§ 113 Dnr 00096/2020  


Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 27 april 


ställdes en övrig fråga om hur det ser ut med stöd för barn och unga som har 


det jobbigt hemma. Många barn och unga lever i familjer där någon till 


exempel missbrukar alkohol, har psykiska problem eller där det förekommer 


svåra konflikter mellan föräldrarna och dessa behöver kunna få stöd och 


hjälp. 


 


Familjeteamet jobbar redan idag med samtalsgrupper i form av barn i 


föräldrars fokus och barn i grupp. På nämndsammanträden den 22 juni 2021 


kommer familjeteamet och berättar om denna del av sin verksamhet. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-06-29 


Akt 
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§ 114 Dnr 00001/2019  


Val och förordnanden mandatperioden 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ärendet bordläggs och tas upp på arbetsmarknads- och socialnämnden den 


24 augusti 2021. 


Sammanfattning av ärendet 


Från och med kommunfullmäktige den 24 maj 2021 har Walle Olsson (V) 


avsagt sig sin ordinarie plats i arbetsmarknads- och socialnämnden. Till 


ersättare som ordinarie ledamot i nämnden utsåg kommunfullmäktige Roger 


Kastman (KD).  Kommunfullmäktige hanterar enbart val till 


arbetsmarknads- och socialnämnden. 


 


Relaterat till avsägelsen finns det en vakant plats som ledamot i 


arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott för IFO-frågor som 


behöver tillsättas. På arbetsmarknads- och socialnämnden den 22 juni 2021 


behöver beslut tas om ny ledamot tas så att arbetsutskottet för IFO-frågor blir 


fulltaligt. 


 


Två förslag till ny ledamot finns.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-06-29 


Akt 
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§ 115 Dnr 00120/2021  


Remiss gällande Medborgarförslag om 
fritidsverksamhet för personer med någon form av 
diagnos, lågbegåvning och psykisk ohälsa 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Förvaltningen uppdras att utforma ett remissvar till arbetsmarknads- och 


socialnämndens sammanträde den 21 september 2021. 


 


2. Att i svaret till remissvar ska finnas med en formulering om att det ska 


möjliggöras fritidsverksamheter för människor med olika svårigheter utifrån 


de möjligheter som finns att tillgå i kommunen.  


Sammanfattning av ärendet 


Den 17 juni inkom en remiss från kommunstyrelsen gällande ett 


medborgarförslag som tar upp fritidsverksamhet för personer med psykisk 


eller kognitiv funktionsnedsättning. Remissen består av medborgarförslaget 


samt ett undersökande dokument som kompletterar medborgarförslaget. 


 


Remissen är ställd till Arbetsmarknadsnämnden- och socialnämnden, 


Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden och Samhällsservicenämnden och 


kommunstyrelsen vill ha remissvaret sig tillhanda senast 30 september. 


 


Ärendet är med på nämndsammanträdet den 22 juni som en information till 


ledamöterna samt för beslut om hur ärendet ska hanteras. 


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 18 juni 2021 


Medborgarförslag daterat den 22 januari 2021 


Undersökning av medborgarförslag daterat den 12 april 2021 


Yrkanden 


Marie Mill (LB) yrkar på att det i svaret till remissvar ska finnas med en 


formulering om att det ska möjliggöras fritidsverksamheter för människor 


med olika svårigheter utifrån de möjligheter som finns att tillgå i kommunen.  


Barbro Andin Mattsson (C) yrkar bifall till Marie Mills förslag. 
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Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills yrkande 


och finner att nämnden bifaller yrkandet.  


 


Beslutsexpediering  


2021-06-29 


Akt 
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§ 116 Dnr 00020/2021  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, daterade den 8 juni 2021, över delegeringsbeslut inom 


individ- och familjeomsorgen i maj 2021 avseende utredning och 


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


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


vård av unga (LVU). 


 


Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 


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


beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 


delegationsordning. 


 


Övriga delegeringsbeslut 


Under maj 2021 har ett beslut fattats gällande delvis avslag om utlämnande 


av handling. I beslutet har förvaltningen avslagit begäran enligt 26 kap 1 § 


Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) med motiveringen att 


vissa uppgifter som inte kan lämnas ut då det inte står klart att uppgifterna 


kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående 


lider men. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 


Tabell delegeringsbeslut maj översikt och detalj daterat den 7 juni 2021 


Delegeringsbeslut utlämnande av handling daterat den 3 maj 2021 


 


Beslutsexpediering  


2021-06-29 


Akt 
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§ 117 Dnr 00032/2021  


Ärenden för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Sveriges Television har granskat HVB-hem utifrån många anmälningar mot 


några av dessa. Förvaltningen har gått igenom våra placeringar redan förra 


hösten när SVT gjorde första granskningen och då hade det tidigare gjorts 


placeringar på 2 av hemmen men i dagsläget finns inga sådana placeringar. 


Förvaltningen har även kollat upp ifall vi hade några avvikelser under dessa 


2 placeringar och det fanns hos en av placeringarna. 


 


Förvaltningen dubbelkollade listan igen för att vara på säkra sidan att de inte 


har skickat dit någon efter första granskningen och det hade man inte. Listan 


i sin helhet finns bilagd i handlingarna.  


 


Inför varje placering kollas nu det aktuella alternativet upp. 


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


Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nyligen publicerat en rapport, 


kopplat till den nationella tillsynen som gjorts av samordning av insatser för 


barn med psykisk ohälsa. IVO genomförde 2019-2020 en nationell tillsyn 


med fokus på barn med psykisk ohälsa, där insatser behövts från flera 


aktörer, som exempelvis barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst och 


elevhälsa. De samtal som IVO genomförde med barn och föräldrar visar 


tydligt att samordningen av insatserna ofta brister. 


 


Rapporten i sin helhet finns att ladda ner på 


https://ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-


2021/dom-tar-inte-hand-om-hela-mig-210524.pdf  


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


 


Länsstyrelsen ska besluta om statsbidrag enligt vad som anges i 2 - 6, 8, 9 §§ 


förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 


personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar 


(SFS 2013:522). Statsbidrag för en heltidstjänst år 2021 är 404 530 kr. 


Ljusdals kommun har inkommit med ansökan enligt SFS 2013:522 för år 


2021 samt en redovisning av 2020 års verksamhet. I enlighet med gällande 
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riktlinjer har arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisat hur 


beviljade medel för 2020 har använts. 


 


Länsstyrelsen beslutar att bevilja Ljusdals kommun 404 530 kr för en 


heltidstjänst som personligt ombud för år 2021. Medlen kommer att 


användas för att tjänsten som personligt ombud ska bestå. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 


Tabell HVB-hem granskade av SVT 


 


Beslutsexpediering  


2021-06-29 


Akt 
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§ 118 Dnr 00031/2021  


Protokoll för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


 


2. Kommunstyrelsens beslut KS 2021-05-27 § 101 Månadsuppföljning och 


helårsprognos april 2021 ska tas upp på ärendeberedning för tolkning av 


vilka åtgärder som ska göras varje månad.  


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021  


finns följande protokoll för kännedom: 


 


Protokollsutdrag KS 2021-05-27 § 101 Månadsuppföljning och 


helårsprognos april 2021 Beslut: 1. Kommunstyrelsen föreslår 


kommunfullmäktige att besluta Månadsuppföljning per april och 


helårsprognos för 2021 godkänns. 2. Nämnderna ska på kommunstyrelsens  


sammanträde 12 augusti 2021 redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att 


hålla budget, ytterligare planerade åtgärder och vilka effekter genomförda 


åtgärder fått.  


3. Kommunstyrelsen ska på sammanträdet 12 augusti 2021 få en redovisning 


av prioriteringslistan över fattade beslut och processer. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 


Yrkanden 


Kennet Hedman (M) yrkar på att Kommunstyrelsens beslut KS 2021-05-27 § 


101 Månadsuppföljning och helårsprognos april 2021 ska tas upp på 


ärendeberedning för tolkning av vilka åtgärder som ska göras varje månad.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans 


yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet.  
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§ 119 Dnr 00034/2021  


Utbildningar och kurser 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Piku AB bjuder in politiker till BraveTalk-konferens i november. Fullständig 


information och inbjudan kommer under hösten. Den 26 maj kom Brås 


rapport som visar att skjutningarna i Sverige ökar samtidigt som vi ser en 


minskning i övriga EU-länder. 


 


Den 3-4 november i Malmö hålls BraveTalk-konferensen ”Mot väpnat våld i 


Sverige”, konferensen med många perspektiv. Programmet speglar en 


mångfald av kompetens som kraftsamlar på en och samma plats mot det 


väpnade våldet – samtidigt! Och inte bara det: Kommuner, företag och 


organisationer som vill visa att de också arbetar mot väpnat våld, är också 


där som konferenspartners.  


 


Det här är årets viktigaste forum för dig som ska ta modiga beslut för 


framtiden och därför vill ha en bred uppdatering av problematiken, 


framgångsfaktorer och framförallt:  


Expertisens förslag på bättre åtgärder mot det väpnade våldet. Vilka metoder 


har olika länder valt? Vilka metoder funkar och vilka gör det inte? Vad bör 


beslutsfattare göra i ett nästa steg nu?  


 


Två heldagar fullspäckade med modiga, viktiga samtal: BraveTalk-


konferenserna är ”action-based”, dvs mer än bara prat. 


 


Kostnaden är 4 700 kronor om man deltar på plats i Malmö och 3 300 kronor 


om deltagandet sker digitalt. Anmälan gör man via 


https://www.bravetalk.se/delta/ (OBS! fungerar inte i Internet Explorer utan 


välj annan webbläsare) efter beslut på arbetsmarknads- och socialnämnden. 


 


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


Länsstyrelsen inbjuder till lunchseminarium med titeln med makt kommer 


ansvar – att se de utsatta barnen den 6 september kl 12.00-13.00 med temat 


"Med makt kommer ansvar- att se och erbjuda stöd till de barn som lever i 


familjer där det förekommer riskbruk, missbruk och beroende." Barn i 
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familjer med missbruk är utsatta och ofta även dolda för samhället. Med stöd 


finns stora möjligheter för dessa barn till ett bra liv. På seminariet 


presenteras dessa två rapporter:  


 


- Junis rapport 2021– Med makt kommer ansvar. Varje år sammanställer 


JUNIS en rapport med vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer 


upp i familjer med missbruk. 


- CAN:s rapport: Hur många barn växer upp med föräldrar som har 


alkoholproblem? Föreläsare är Mats Ramstedt forskningschef, 


Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. 


 


Målgrupp är beslutsfattare och andra viktiga nyckelfunktioner som arbetar 


med frågan. Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av Länsstyrelsen i 


Uppsala. 


 


Anmälan gör du själv via denna länk: 


https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---


uppsala/2021-05-20-med-makt-kommer-ansvar---att-se-de-utsatta-


barnen.html   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 
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