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LJUSDALSKQMMUN Sida
PROTOKOLL 15(27)

Arbetsmarknads- och socialnämnden
12-20

§ 227 Dnr 001 88/2022

Vård med stöd av SoL

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
12-20

§ 228 Dnr 00032/2022

Domar för kännedom 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Till arbetsmarknads— och socialnämndens sammanträde den 20 december
2022 finns följande domar för kännedom:
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 4860-22 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 486 1-22 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 dom i mål 4403-22 gällande vård
med stöd av LVU. Förvaltningsrätten fastslår vården och dömer i enlighet
med beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 5553-22 gällande
ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står
beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 215 1-22 gällande
överklagande av förvaltningsrättens mål gällande vård med stöd av LVU.
Kammarrätten avslår överklagandet och därmed står beslutet från
arbetsmarknads- och socialnämnden fast.

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4306-22 gällande vård
med stöd av LVU. Förvaltningsrätten fastslår vården och dömer i enlighet
med beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden.

Beslutsunderlag

Tj änsteskrivelse daterad den 12 december 2022

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads- och socialnämnden

Aktuella domar

Beslutsexpediering
2022-12-21
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
122O

§ 229 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 18 november 2022 fattades tre ordförandebeslut gällande omedelbara
omhändertagande enligt § 6 (lagen om vård av unga) LVU och placeringar
enligt § 11 LVU.

Den 24 november 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande en
omplacering enligt § 11 LVU.

Den 29 november 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande en
omplacering enligt § 11 LVU.

Den 6 december 2022 fattades två ordförandebeslut gällande omplaceringar
enligt § 11 LVU.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 12 december 2022
Ordförandebeslut gällande november och december

Beslutsexpediering
2022-12-21
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads. och socialnämnden
12-20

§ 230 Dnr 00027/2022

FörvaItnngschefen informerar 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 20 december
2022 informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt
och på gång framåt inom förvaltningen.

Förvaltningschefen informerar om följ ande:
- detaljbudgetarbete inom förvaltningen
- detaljbudget ska beslutas i nämnderna i februari 2023
- Ukrainaboendet - ytterligare 2 personer mottagna. Fyllnadsgrad 16,6 %
utifrån vad staten har lovat
- Konsekvenser av Tidö-avtalet
- Integration och Ukrainaboendet slås samman till en verksamhet
- central integrationssamordnare
- personal- och rekryteringsfrågor

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 12 december 2022

Beslutsexpediering
2022-12-21
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads och socialnämnden

§ 231 Dnr 00006/2022

MånadsuppföIjnng 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 20 december
2022 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning med
hjälp av nyckeltal per november 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 12 december 2022

Beslutsexpediering
2022-12-21
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads. och socialnämnden
l2-20

§ 232 Dnr 00036/2022

Information arbetsmarknads- och socialnämnden 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 20 december
2022 får nämnden information om status för projektet Ett hållbart arbetsliv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 12 december 2022

Beslutsexpediering
2022-12-21
Akt

[Jserandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
122O

§ 233 Dnr 00019/2022

Redovisning av deIegerngsbesut arbetsmarknads
och socaIförvaItningen 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Listor redovisas, daterade den 9 december 2022, över delegeringsbeslut
inom individ- och familjeomsorgen i november 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 12 december 2022

Beslutsexpediering
2022-12-21
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
2022-12-20

§ 234 Dnr 00031/2022

Ärenden för kännedom 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 20 december
2022 finns följande ärenden för kännedom:
Nu har Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerat cirkulär 22:4 1
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar med mera publicerat. Ledamöter och ersättare fick
det utskickat den 28 november när det publicerades. Det kommer att påverka
nämndens arbete så till vida att rekommenderade ersättningsnivåer för
familjehem höjs från och med den 1januari 2023.

Regeringen har tillsatt två statliga utredningar avseende Exitprogram för
personer som är utsatta för prostitution (A2022:04) och Skydd, stöd och vård
för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution
av pornografi (A2022:02) med uppdrag att ta fram förslag på ett exitprogram
för vuxna personer utsatta för prostitution och ett program för barn utsatta
för sexuell exploatering, respektive att ta fram förslag på förbättrat skydd,
stöd och vård för personer som är utsatta för våld eller andra övergrepp eller
som på annat sätt har tagit skada vid produktion och distribution av
pornografi.
En del i uppdragen är att kartlägga vilka insatser som kommunerna idag
erbjuder de aktuella personerna. En enkät har därför tagits fram som skickas
ut till landets samtliga kommuner med syftet att få en bild av vilken kontakt
som kommunerna har med de aktuella målgrupperna och vilket stöd som
dessa idag erbjuds och får ta del av. Resultaten från enkäten kommer att
utgöra underlag till båda utredningarna för analys av vilken tillgång till
skydd, stöd och vård för vuxna och barn som finns idag och hur den vid
behov kan förbättras.
Vill man läsa mer om direktiven som är givna till utredningarna finns de här:
https :Ilsou. gov. se/utredningar/?ownerarbetsmarknadsdepartementet&selecti
on=pagaende
1 dagsläget påverkas förvaltningen på det sättet att enkäten ska besvaras
senast 21 december.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads och socialnämnden

Länsstyrelsen har genomfört en verksamhetstillsYn enligt aikohollagefl och
lagen om tobak och liknande produkter. Länsstyrelsens beslut blev följande:
* Länsstyrelsen finner efter genomförd tillsyn att verksamheten fungerar väl.
* En brist gällande utskick av esvärshänvisning till sökanden har dock
uppmärksammats och redovisas nedan. Länsstyrelsen påtalar även ett
förbättriflgSotflå gällande information i akten kring editupply5ningar.
* Ärendet avslutas.
Gällande de brister som påtalades är de nu förändrade på ett sätt som
länsstyrelsen är nöjd med.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset driver projektet Letterbox Club — en konkret
insats för att ge dessa barn ett extra stöd. Projektets syfte är att öka barnens
lust till att läsa, skriva och räkna — på ett sätt som är roligt för barnen!
Barnen som deltar får ett paket per månad under sex månader fyllt med
böcker, spel och skrivmaterial. Under 2022 deltog 1 070 barn från 51
kommuner. Ljusdals kommun har fått erbjudande att delta och förvaltningen
ser över om det finns lämpliga deltagare.

Arbetet mot antisemitism är högt prioriterat av regeringen. De har
presenterat en satsning på unskapsfrämj ande åtgärder mot antisemitism och
för levandegörande av minnet av Förintelsen.
Insatserna fokuserar på det förebyggande arbetet genom kunskapShöjande
åtgärder finansiering av hågkomstresor till Förintelsefls minnesplatser samt
skärpta straff för brott med bland annat antisemitiska motiv.
— Trygghet är vår tids stora frihetsfråga. Få grupper känner det så in på bara
huden som den judiska minoriteten. Signalerna från samhället måste vara
glasklara antisemitism hör inte hemma i Sverige, säger kulturmiflister Parisa
Liljestrand.
Regeringen avser att avsätta sex miljoner kronor för att genomföra
utbildningsinsatser och hågkomstresor till FörintelsenS minnesPlatser under
2023 för att öka kunskapen och förståelsen om antisemitism historiskt och i
dag bland svenska ungdomar och lärare. Regeringen säkrar även finansiering
av Forum för Levande Historias kunskapshöj ande insatser om antisemitism
och andra former av rasism.
Inom ramen för den fullständiga och genomgripande översynen av
5rafflagstiftningen som regeringen aviserat i Tidöavtalet, kommer det ingå
ett uppdrag i utredningen om att lämna förslag på hur hatbrott, bland annat
sådana som begås med antisemitiska motiv, ska kunna straffas hårdare.

Polisen har börjat maila svar på registerförfråg gar i öppna mail där det
framgår personuppgifter samt svar på om individerna förekommer i LOB
register. Det är inte en ok hantering varken ur etesslagstiftniflg eller

erandesSiflatU\\\\
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
12-20

GDPR-perspektiv. Därför har nämndsekreterare i samråd med förvaltningen
skickat en extern avvikelse till polisen. Något svar har ännu inte kommit.

Tisdag den 13 december överlämnar riksdagen utredningen “Barnets bästa
vid fortsatt vård enligt LVU” till regeringen.
1 juli 2022 trädde en ny lag i kraft som ska säkerställa trygghet, säkerhet och
stabilitet för barn som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen. Lagen kallas lex Lilla hjärtat efter
den treåriga flickan Esmeralda som var familj ehemsplacerad och sedan
flyttades tillbaka till sina biologiska föräldrar där hon hittades död en kort tid
därefter.
Den nuvarande lagstiftningen är inte tillräcklig. Därför drev moderaterna
igenom en egen utredning i riksdagen för att säkerställa att barns bästa väger
tyngre i lagstiftning än de biologiska föräldrarnas rätt till sina barn. Nu har
den utredningen överlämnats till regeringen för att bli verklighet. Barnens
rätt till en trygg och ljus framtid går före de biologiska föräldrarnas rätt till
sina barn.
Förslag att tre nya steg innan ett barn omplaceras införs
• En ny bedömning genomförs av socialtjänsten där barnets bästa, inte bara
föräldrarnas rätt till barnet, lagstadgas.
• Obligatoriska och återkommande drogtester införs för att säkerställa en
drogfri hemmiljö.
• Socialtjänsten följer och utvärderar flytten under ett års tid.
Det är svårt att säga vad detta kan komma att innebära för förvaltningen,
men troligtvis kommer belastningen på enskilda handläggare att ökas
ytterligare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 13 december 2022

Beslutsexpediering
2022-12-21
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknads- och socialnämnden
12-20

§ 235 Dnr 00030/2022

Protokoll för kännedom 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 20 december
2022 finns följande protokoll för kännedom:
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-11-28 § 141 Budget och skatt
2023 och ELP 2024-2025. Beslut: 1. Budget 2023 med plan för 2024-2025
fastställs; 2. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona; 3.
Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande allmän
prisutveckling; 4. Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges
övergripande mål och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter,
detaljbudget, investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt
senast under januari 2023 återrapportera till kommunstyrelsen; 5.
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel från
kommunstyrelsens medel till förfogande samt kommunstyrelsens
utvecklingsreserv; 6. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska
förändringar av budgetramar under förutsättning att berörda nämnder är
överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens
budget; 7. Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och
borgensförbindelser som förfaller till betalning under året; 8.
Driftbudgetramen fastställs för kommunens revisorer för 2023 i enlighet med
kommunfullmäktige presidiums förslag; 9. Omsorgsnämndens anhållan om
utökad budgetram 2023 avslås.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-11-28 § 147 Välfärdsstrategi
Beslut: 1. Välfärdsstrategin antas som underlag för den samverkan Ljusdals
kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd; 2. Välfärdsstrategin
ersätter därmed ersätter tidigare överenskommelser rörande länssamverkan
inom ramen för Nätverk Välfärd (de s.k. gemensamma utgångspunkterna).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den i3 december 2022

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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