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§ 34 Dnr 00007/2023 

Domar för kännedom 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 januari 2023 

finns följande domar för kännedom: 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3182-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3188-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avvisar en del av yrkandet och avslår 

resten av överklagandet och därmed står beslutet från arbetsmarknads- och 

socialnämnden fast.   

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4755-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4615-22 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 beslut i mål 32-23 gällande 

omedelbart omhändertagande enligt LVU. Förvaltningsrätten beslutar att det 

omedelbara omhändertagandet ska bestå fram tills att ärendet avgörs. 

Beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden står därmed fast. 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 5312-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023 

Aktuella domar 
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§ 35 Dnr 00032/2022 

Domar för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 januari 2023 

finns följande domar för kännedom: 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4529-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4615-22 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 beslut i mål 5455-22 gällande 

överklagande av inhibition av omedelbart omhändertagande enligt LVU. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet och det omedelbara 

omhändertagandet ska bestå fram tills att ärendet avgörs.  

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4860-22 gällande Vård 

med stöd av LVU. Förvaltningsrätten dömer att vård ska beredas med stöd 

av LVU och därmed står beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden 

fast.   

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4861-22 gällande Vård 

med stöd av LVU. Förvaltningsrätten dömer att vård ska beredas med stöd 

av LVU och därmed står beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden 

fast.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023 

Beslutsexpediering 

2023-01-30 

Akt 
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§ 36 Dnr 00010/2023 

Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2023 

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 2 januari 2023 fattades ett ordförandebeslut gällande ett omedelbart 

omhändertagande enligt § 6 (lagen om vård av unga) LVU och ett 

placeringsbeslut enligt § 11 LVU. 

Den 5 januari 2023 fattades ett ordförandebeslut gällande en omplacering 

enligt § 11 LVU. 

Övriga delegeringsbeslut 

Den 4 januari fattades ett delegationsbeslut om att avvisa ett överklagande då 

det inte inkom i tid. Överklagandetiden är 21 dagar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023 

Aktuella beslut 

Beslutsexpediering 

2023-01-30 

Akt 
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§ 37 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 12 december 2022 fattades två ordförandebeslut gällande två 

omplaceringar enligt § 11 LVU. 

Den 13 december 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande en 

omplacering enligt § 11 LVU. 

Den 20 december fattades tre ordförandebeslut gällande tre omplaceringar 

enligt § 11 LVU. 

Den 27 december fattas ett ordförandebeslut gällande placering enligt § 11 

LVU. 

Den 29 december fattas ett ordförandebeslut gällande omplacering enligt § 

11 LVU.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2023 

Aktuella beslut 

Beslutsexpediering 

2023-01-30 

Akt 
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§ 38 Dnr 00003/2023 

Förvaltningschefen informerar 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 januari 2023 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt på 

arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 

- Status gällande flyktingar från Ukraina

- Ny organisation för integration och Ukrainaboende

- Budgetdialogen inför budget 2024 planerad till 1 mars 2023 och hur arbetet

tänks hanteras framåt tills dess

- nyckeltal per december 2022

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2023 

Beslutsexpediering 

2023-01-30 

Akt 

Protokoll ASN 24/1
(Signerat, SHA-256 98F4C175D19C847B8C965196995EB1309EBB37B4EF097FA6A02538272D7E8BCD)

Sida 17 av 30



Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

18(29) 

Datum 

2023-01-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 39 Dnr 00011/2023 

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 januari 2023 

informerar enheterna för barn, unga samt mottagning vad de gör och vilka 

lagar som styr deras arbete. Informationen görs av enhetschef Marie Larsson 

och specialistsocionom Soraya Aloush. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2023 

Beslutsexpediering 

2023-01-30 

Akt 
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§ 40 Dnr 00015/2022 

Ärendegranskning delegeringsbeslut enligt 
socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen, barn- 
och ungdomsärenden 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

I granskningen som genomförts i ett barnärende (ärende 1) kan 

specialistsocionom Soraya Aloush (granskare) se att ärendet i alla viktiga 

delar innehåller tillräcklig och relevant information. Det framkommer i 

dokumentation att ansvariga socialsekreterare har jobbat för att få familjens 

eget nätverk involverade i stödet för familjen, vilket stämmer väl överens 

med arbetssättet Signs of safety. Det har framkommit delar som skulle kunna 

förtydligas i beslutsunderlaget, så som namn och befattning på dem som 

lämnat uppgifter. Dessa uppgifter finns dock i journal. Förändringar i 

BBICutredningsmallen lett till att rubriken beslut plockats bort, så 

beslutsunderlaget avslutas numera endast med förslag till beslut. Beslutet ska 

nu fattas separat i ett beslutsmeddelande, vilket leder till viss otydlighet. 

Detta arbetas det vidare med. 

I granskningen som genomförts i ett ungdomsärende (ärende 2) kan 

specialistsocionom Soraya Aloush (granskare) se att ärendet i alla viktiga 

delar innehåller tillräcklig och relevant information. Det framkommer i 

dokumentation att ansvariga socialsekreterare har jobbat för att få familjens 

eget nätverk involverade i stödet för familjen, vilket stämmer väl överens 

med arbetssättet Signs of safety. Det har framkommit delar som skulle kunna 

förtydligas i beslutsunderlaget, så som exempelvis samtycke. Dessa 

uppgifter finns dock i journal. Utredningstiden har överskridits, men det är 

något som vi undersöker löpande. Förändringar i BBIC-utredningsmallen lett 

till att rubriken beslut plockats bort, så beslutsunderlaget avslutas numera 

endast med förslag till beslut. Beslutet ska nu fattas separat i ett 

beslutsmeddelande, vilket leder till viss otydlighet. Detta arbetas det vidare 

med. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2023 
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§ 41 Dnr 00198/2022 

Rutin för ärendehantering 2023-2026 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Ärenden kan komma från många olika källor, men hanteringen av dem när 

de kommer arbetsmarknads- och socialnämnden ser i stort sett lika ut. Dock 

är det inte alla ärenden som kommer arbetsmarknads- och socialnämnden 

tillhanda som egna ärenden.  

På nämndsammanträdet den 24 januari 2023 får nämnden en genomgång i 

ett ärendes gång. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2023 

Ett ärendes gång 

Beslutsexpediering 

2023-01-30 

Akt 
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§ 42 Dnr 00223/2022 

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Listor över delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen 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) redovisas en månad efter. I januari 

redovisas besluten för december 2022 (se ärendet för det). 

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 januari 2023 har tre beslut fattats gällande delvis avslag om 

utlämnande av handling. I besluten har förvaltningen avslagit begäran enligt 

26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) samt 2 kap § 

12-13 Tryckfrihetsförordningen (TF) 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 16 januari 2023 

Aktuella avslagsbeslut 

Beslutsexpediering 

2023-01-30 

Akt 
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§ 43 Dnr 00019/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade 13 januari 2023, över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i december 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 16 januari 2023 

Tabeller delegationsbeslut daterade den 13 januari 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-01-30 

Akt 
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§ 44 Dnr 00006/2023  

Ärenden för kännedom 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 januari finns 

följande ärenden för kännedom: 

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 familjehemsplacerad och sedan 

flyttades tillbaka till sina biologiska föräldrar där hon hittades död en kort tid 

därefter.  

 

Den nuvarande lagstiftningen är inte tillräcklig. Utredningen ska 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 behöver gå 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. 

 

Förslagen i den nya utredningen är i stort sett de samma som i Lex lilla 

hjärtat och när utredningen blir verklighet ökar förslagen i den ytterligare 

belastningen på socialsekreterarna. Vissa bedömare varnar också för att 

hotbilden för de som ska utföra de nya lagförslagen ökas ytterligare. 

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

Den nya regeringen avser gå vidare med förslaget till ny socialtjänstlag. Det 

meddelade socialtjänstministern. Pågående och tidigare arbete med förslaget 

kommer att tas om hand som en helhet. 
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Det är ett glädjande besked som Sverige kommuner och regioner (SKR) 

välkomnar. SKR har förstås önskat att ett lagförslag ska komma tidigare. 

 

SKR kräver en tydlig tidsram att arbeta efter. Alla kommuner står inför en 

genomgripande omställning som kommer att kräva gediget förarbete för att 

ge önskad effekt. Kommunerna behöver förbereda sig ordentligt. Det är 

rimligt att ett lagförslag kommer under mitten av året som skulle kunna bli 

verklighet 2024. 

 

Det kommer att kräva omfattande arbete för hela förvaltningen från 

förvaltningschef och ner i alla grenar i organisationen. Ett exempel är att 

hela delegeringsordningen troligen behöver omformuleras – om inte annat så 

behöver ett stort antal paragrafer skrivas om. Även arbetsmarknads- och 

socialnämnden kommer att inbegripas då en omfattande utbildningsinsats 

kommer att behöva genomföras. 

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

Hoten mot medarbetare och chefer i socialtjänsten och de falska bilder som 

sprids av verksamheten riskerar att drabba de barn som behöver samhällets 

stöd. Det skriver företrädare för SKR. 

 

Det är dags att sätta stopp för hot, hat och desinformation som riktas direkt 

till medarbetare och chefer i socialtjänsten. Enligt Akademikerförbundet 

SSR, som organiserar delar av social-tjänstens medarbetare, utsätts nästan 70 

procent av SRR:s medlemmar för hot och våld kopplat till deras 

tjänsteutövning. Vi kan och ska aldrig acceptera att välfärdens medarbetare 

drabbas av hot och inte heller att de utsätts för våld. För oss gäller 

nolltolerans. 

 

Medarbetare och chefer i socialtjänsten har utmanande uppdrag. Den familj 

eller individ som blir föremål för orosanmälningar eller en 

barnavårdsutredning kan uppleva sig trängd och upprörd. Det är naturligt. 

Att det kan påverka relationen mellan den individen och socialtjänstens 

medarbetare är förståeligt, men om det leder till hot och våld, så har det gått 

för långt. 

 

Under det gångna året har också en desinformationskampanj riktats mot 

svensk socialtjänst. Hotfulla budskap riktas både mot den sociala barn- och 

ungdomsvården och enskilda medarbetare. Budskapen bygger på felaktiga 

fakta om socialtjänstens uppdrag och svensk socialtjänstlag. Ofta sprids 

lögner om hur det svenska samhället arbetar med att stödja barn i utsatta 

miljöer. Det talas om att socialtjänsten kidnappar barn, om att barn far illa 

inom socialtjänsten. Socialtjänstens viktiga uppgift är att bidra till ett tryggt 

samhälle och att stötta vårdnadshavare så att barn växer upp i trygga miljöer. 
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Ibland innebär det att samhället måste ingripa för att trygga barns uppväxt 

och i Sverige är det socialtjänsten som har detta svåra uppdrag. Inga 

ingripanden sker lättvindigt, och barn får bara omhändertas om situationen 

för barnet är allvarlig och det är ytterst förvaltningsrätten som fattar beslut. 

Både vårdnadshavare och barn har då rätt till ett offentligt biträde som ger 

juridiskt stöd. 

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

Migrationsverket kan av olika skäl återkalla ett uppehållstillstånd. Efter 

indikationer på svaga rutiner och långa handläggningstider genomför 

Riksrevisionen en granskning av effektiviteten i systemet för att återkalla 

uppehållstillstånd. 

 

Granskningen finns att läsa i sin helhet här: 

https://www.riksrevisionen.se/5.79a74aa1185055c07db79c74.html 

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

Alla barn ska ha rätt till en trygg och ljus framtid. Därför satsar regeringen 

på det förebyggande arbetet för barn och unga. Regeringen överlämnar nu 

förslag till Lagrådet som ska ge socialtjänsten bättre verktyg för att stödja 

och skydda barn. 

 

I lagrådsremissen föreslås att kommunernas socialnämnd ska få möjlighet att 

besluta om öppna insatser, kontaktperson eller en särskilt kvalificerad 

kontaktperson till barn som har fyllt 12 år även utan vårdnadshavarnas 

samtycke, om det bedöms lämpligt och barnet samtycker till insatsen. Idag 

går den gränsen vid 15 års ålder. 

 

Den föreslagna förändringen är viktig, då det förekommer situationer där 

föräldrarna säger nej till insatser för barnet. Det kan bero på att föräldrarna 

till exempel har ett missbruk eller psykisk ohälsa som gör att de inte 

tillgodoser barnets behov av stöd. Det här blir då ett sätt att både skydda och 

stödja barn och barnet kan i dessa fall själv bestämma om det önskar få stöd 

av en annan vuxen i sin vardag. 

 

Det är viktigt att socialnämnden får verktyg att tidigt kunna bryta ett riskfyllt 

beteende hos de barn som själva uttrycker en vilja att komma bort från en 

kriminell miljö. Det är mycket svårare att vända en kriminell utveckling för 

äldre barn. 

 

Med öppna insatser menas insatser som ges till barn och unga som bor i det 

egna hemmet, t.ex. stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande insatser 

som riktar sig till individer och grupper. Öppna insatser kan även ges till 

barn och unga som bor i familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller 
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stödboende. Med öppna insatser avses inte placeringar utanför det egna 

hemmet. 

 

I dag är det möjligt för socialnämnden att med stöd av socialtjänstlagen 

bevilja öppna insatser, kontaktperson eller en särskilt kvalificerad 

kontaktperson till barn utan vårdnadshavares samtycke från det att barnet 

fyllt 15 år, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det. 

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. 

 

Detta kommer att ställa ytterligare krav på de personer som redan idag 

arbetar med att få fram kontaktpersoner inom förvaltningen. Det är svårt att 

både hitta och matcha kontaktpersoner och de som beviljas insatsen. 

Förvaltningen behöver kanske hjälp av nämnden att tänka till kring 

rekrytering. 

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

Sverige ratificerade FN:s barnkonvention för 30 år sedan, och för snart tre år 

sedan blev konventionen svensk lag. Efter indikationer på att barns 

rättigheter ändå inte efterlevs i Sverige genomför Riksrevisionen en 

granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av 

barnkonventionen. Granskningen inriktas i första hand mot skolsektorn. 

 

Granskningen finns att läsa i sin helhet här: 

https://www.riksrevisionen.se/5.5e27f5681856d5d9ce7236b2.html 

 

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

Regeringen har tagit emot en rapport från Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO, som visar att sju av tio flickor upplever återkommande hot och 

kränkningar från andra boende eller från anställda vid Statens 

institutionsstyrelse, SiS. Rapporten visar också att barn och unga har avskilts 

längre än vad lagen tillåter. Flickor utsätts för kränkningar, våld och otillåtna 

tvångsåtgärder, och alltför många flickor känner sig otrygga på sina 

boenden. 

 

Tillsynen visar att det finns mycket allvarliga brister inom säkerhet och 

trygghet på alla tolv ungdomshem runt om i landet där flickor vårdas. 

Bristerna handlar bl.a. om otillräcklig kompetens hos personalen, exempelvis 

när det gäller att möta barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Ungdomar har suttit isolerade upp till åtta timmar, 

trots att enbart fyra timmar är tillåtet enligt lag. IVO konstaterar också i sin 

tillsyn att otillräcklig kompetens hos personalen ökar risken för användande 

av särskilda befogenheter och otillåtna tvångsåtgärder. 
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Regeringen har löpande möten med SiS för att följa utvecklingen och 

säkerställa att arbetet går i rätt riktning. 

 

• SiS har fått kraftigt ökade anslag för att möjliggöra ett kompetens- och 

kvalitetslyft på myndigheten (140 miljoner kronor årligen från 2023). God 

utbildning och höjd kompetens hos personalen bidrar till en mer rättssäker 

vård, ett bättre förhållningssätt och därmed bättre förutsättningar att vända 

utvecklingen. 

 

• SiS har sedan tidigare fått i uppdrag att utveckla sitt våldsförebyggande 

arbete, som har särskilt fokus på särskilt utsatta barn och ungdomar 

(S2021/08111). Uppdraget ska delredovisas i februari 2023 och slutredovisas 

i mars 2024. 

 

• SiS har i myndighetens regleringsbrev för 2023 fått ett 

återrapporteringskrav om att analysera och bedöma resultatet av de åtgärder 

som myndigheten vidtagit för att tillgodose behovet av en trygg miljö samt 

de åtgärder som har vidtagits i syfte att förebygga och motverka sexuella 

övergrepp och otillbörliga relationer vid myndigheten och otillbörliga 

relationer vid myndigheten. 

 

IVO:s granskning finns att läsa i sin helhet här: 

https://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/tillsyn-av-sis-sarskilda-

ungdomshem-2021-2022/? 

 

Förvaltningen har upprepade gånger informerat om att de är kritiska mot hur 

SiS arbetar och nu kommer en rapport som stödjer detta. Ett reformarbete 

har aviserats.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-01-30 

Akt 
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§ 45 Dnr 00008/2023  

Utbildningar och kurser 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett utbildningspaket 

till socialnämnder bestående av ett antal filmer om socialtjänstens uppdrag, 

lagar och befogenheter, övergripande om socialtjänstens målgrupper och 

kortare introduktioner till olika områden. 

 

Filmerna är sammansatta för dig som önskar mer kunskap om socialtjänstens 

verksamhet och samspel mellan nämnd och förvaltning. Filmerna kan ses när 

som helst och vid flera tillfällen. Till paketet medföljer tre webbsända 

heldagar SKR genomfört under 2022 runt viktiga frågor framåt.  

Utbildningen är beställd och kommer löpande att visas under 

nämndsammanträdena.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-01-30 

Akt 
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§ 27 Dnr 00174/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Yrkar hos Kammarrätten i Sundsvall i mål 4860-22, gällande Elina 


Holmqvists överklagan av dom i Förvaltningsrätten i Falun, gällande vård 


enligt 2 § LVU (lagen med särskilda bestämmelser av vård av unga) av Errol 


Forsgren 150517-6733 lämnas utan bifall. 


 


2. Godkänner yttrandet till Kammarrätten i Sundsvall i mål 4-23. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart.  


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Errol Forsgren, 150517-6733 


Elina Holmqvist, 890722-7022 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2023 


Yttrande daterat den 4 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-24 


Kammarrätten i Sundsvall 


Vårdnadshavare 


Ombud 


Akt 
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§ 28 Dnr 00175/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Yrkar hos Kammarrätten i Sundsvall i mål 4861-22 gällande Morgan 


Broddfors m. fl.. överklagan av dom i Förvaltningsrätten i Falun, gällande 


vård enligt 2 § LVU (lagen med särskilda bestämmelser av vård av unga) av 


Lovis Holmqvist 200123-8803 lämnas utan bifall. 


 


2. Godkänner yttrandet till Kammarrätten i Sundsvall i mål 5-23. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart.  


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Lovis Holmqvist, f. 200123-8803 


Elina Holmqvist, f. 890722-7022 


Morgan Broddfors, f. 871227-7139    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2023 


Yttrande daterat den 4 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-24 


Kammarrätten i Sundsvall 


Vårdnadshavare 


Ombud 


Akt 
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§ 29 Dnr 00176/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Yrkar hos Kammarrätten i Sundsvall i mål 4860-22, gällande Elina 


Holmqvists överklagan av dom i Förvaltningsrätten i Falun, gällande vård 


enligt 2 § LVU (lagen med särskilda bestämmelser av vård av unga) av 


Jacob Holmqvist 220728-6572 lämnas utan bifall. 


 


2. Godkänner yttrandet till Kammarrätten i Sundsvall i mål 4-23. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart.  


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Jacob Holmqvist, 220728-6572 


Elina Holmqvist, 890722-7022 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2023 


Yttrande daterat den 4 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-24 


Kammarrätten i Sundsvall 


Vårdnadshavare 


Ombud 


Akt 
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§ 30 Dnr 00026/2023  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ansöker hos Förvaltningsrätten i Falun om att Aryam Tesfai Afwerki, 


060427-9125, bereds vård med stöd av 1, 2 och 3 §§ lagen med särskilda 


bestämmelser om vård av unga (LVU) på grund av omsorgsbrist i det egna 


hemmet samt missbruk av beroendeframkallande medel, kriminalitet 


och/eller socialt nedbrytande beteende.  


 


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


omedelbart. 


 


3. Nämnden utser socialsekreterare Sigrid Olsvens och specialistsocionom 


Annette Gabrielsson att föra nämndens talan. 


 


4. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Barnet: Aryam Tesfai Afewerki, 060427-9125 


Pappa/vårdnadshavare Tesfai Afewerki Weldyesus, 700107-4751           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023 


Kostnad placering daterad den 11 januari 2023 


Utredning daterad den 19 januari 2023 


Vårdplan daterad den 19 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-24 


Förvaltningsrätten 


Ombud 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 31 Dnr 00161/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Agnes Lundberg 20071105-8867 ändrar mottagare från tidigare familjehem 


till nuvarande familjehem Malin och Rickard Molarin enligt 16 kap 18 § 


socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av placering 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 12 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-24 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 32 Dnr 00144/2022  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Angelina Persson 20090225-9282 ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


familjehem Petra och Hans Keravou enligt 16 kap 18 § 


socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av placering 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 12 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-24 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 33 Dnr 00123/2021  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Nebiyat Tafere Girmay 20070101-1801 ändrar mottagare från 


socialnämnden till vårdnadshavare enligt 16 kap 18 § 


socialförsäkringsbalken (SFB) med då hon åter är placerad i 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 åter 


genom vårdnadshavares försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det åter utbetalas till 


vårdnadshavare. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-24 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 34 Dnr 00007/2023  


Domar för kännedom 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 januari 2023 


finns följande domar för kännedom:  


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3182-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 


beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3188-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avvisar en del av yrkandet och avslår 


resten av överklagandet och därmed står beslutet från arbetsmarknads- och 


socialnämnden fast.   


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4755-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 


beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4615-22 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 beslut i mål 32-23 gällande 


omedelbart omhändertagande enligt LVU. Förvaltningsrätten beslutar att det 


omedelbara omhändertagandet ska bestå fram tills att ärendet avgörs. 


Beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden står därmed fast. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 5312-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 


beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023 


Aktuella domar 
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Beslutsexpediering 


2023-01-30 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


14(29) 


Datum 


2023-01-24 
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§ 35 Dnr 00032/2022  


Domar för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 januari 2023 


finns följande domar för kännedom:  


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4529-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 


beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4615-22 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 beslut i mål 5455-22 gällande 


överklagande av inhibition av omedelbart omhändertagande enligt LVU. 


Förvaltningsrätten avslår överklagandet och det omedelbara 


omhändertagandet ska bestå fram tills att ärendet avgörs.  


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4860-22 gällande Vård 


med stöd av LVU. Förvaltningsrätten dömer att vård ska beredas med stöd 


av LVU och därmed står beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden 


fast.   


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4861-22 gällande Vård 


med stöd av LVU. Förvaltningsrätten dömer att vård ska beredas med stöd 


av LVU och därmed står beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden 


fast.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-30 


Akt 
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§ 36 Dnr 00010/2023  


Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2023 


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 2 januari 2023 fattades ett ordförandebeslut gällande ett omedelbart 


omhändertagande enligt § 6 (lagen om vård av unga) LVU och ett 


placeringsbeslut enligt § 11 LVU. 


 


Den 5 januari 2023 fattades ett ordförandebeslut gällande en omplacering 


enligt § 11 LVU. 


 


Övriga delegeringsbeslut 


Den 4 januari fattades ett delegationsbeslut om att avvisa ett överklagande då 


det inte inkom i tid. Överklagandetiden är 21 dagar. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023 


Aktuella beslut 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-30 


Akt 
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§ 37 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 12 december 2022 fattades två ordförandebeslut gällande två 


omplaceringar enligt § 11 LVU. 


 


Den 13 december 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande en 


omplacering enligt § 11 LVU. 


 


Den 20 december fattades tre ordförandebeslut gällande tre omplaceringar 


enligt § 11 LVU. 


 


Den 27 december fattas ett ordförandebeslut gällande placering enligt § 11 


LVU. 


 


Den 29 december fattas ett ordförandebeslut gällande omplacering enligt § 


11 LVU.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2023 


Aktuella beslut 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-30 


Akt 
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§ 38 Dnr 00003/2023  


Förvaltningschefen informerar 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 januari 2023 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt på 


arbetsmarknads- och socialförvaltningen.          


- Status gällande flyktingar från Ukraina 


- Ny organisation för integration och Ukrainaboende 


- Budgetdialogen inför budget 2024 planerad till 1 mars 2023 och hur arbetet 


tänks hanteras framåt tills dess 


- nyckeltal per december 2022 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-30 


Akt 
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§ 39 Dnr 00011/2023  


Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 januari 2023 


informerar enheterna för barn, unga samt mottagning vad de gör och vilka 


lagar som styr deras arbete. Informationen görs av enhetschef Marie Larsson 


och specialistsocionom Soraya Aloush.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-30 


Akt 
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§ 40 Dnr 00015/2022  


Ärendegranskning delegeringsbeslut enligt 
socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen, barn- 
och ungdomsärenden 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


I granskningen som genomförts i ett barnärende (ärende 1) kan 


specialistsocionom Soraya Aloush (granskare) se att ärendet i alla viktiga 


delar innehåller tillräcklig och relevant information. Det framkommer i 


dokumentation att ansvariga socialsekreterare har jobbat för att få familjens 


eget nätverk involverade i stödet för familjen, vilket stämmer väl överens 


med arbetssättet Signs of safety. Det har framkommit delar som skulle kunna 


förtydligas i beslutsunderlaget, så som namn och befattning på dem som 


lämnat uppgifter. Dessa uppgifter finns dock i journal. Förändringar i 


BBICutredningsmallen lett till att rubriken beslut plockats bort, så 


beslutsunderlaget avslutas numera endast med förslag till beslut. Beslutet ska 


nu fattas separat i ett beslutsmeddelande, vilket leder till viss otydlighet. 


Detta arbetas det vidare med. 


 


I granskningen som genomförts i ett ungdomsärende (ärende 2) kan 


specialistsocionom Soraya Aloush (granskare) se att ärendet i alla viktiga 


delar innehåller tillräcklig och relevant information. Det framkommer i 


dokumentation att ansvariga socialsekreterare har jobbat för att få familjens 


eget nätverk involverade i stödet för familjen, vilket stämmer väl överens 


med arbetssättet Signs of safety. Det har framkommit delar som skulle kunna 


förtydligas i beslutsunderlaget, så som exempelvis samtycke. Dessa 


uppgifter finns dock i journal. Utredningstiden har överskridits, men det är 


något som vi undersöker löpande. Förändringar i BBIC-utredningsmallen lett 


till att rubriken beslut plockats bort, så beslutsunderlaget avslutas numera 


endast med förslag till beslut. Beslutet ska nu fattas separat i ett 


beslutsmeddelande, vilket leder till viss otydlighet. Detta arbetas det vidare 


med. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2023 
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Granskningsmallar 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-30 


Akt 
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§ 41 Dnr 00198/2022  


Rutin för ärendehantering 2023-2026 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Ärenden kan komma från många olika källor, men hanteringen av dem när 


de kommer arbetsmarknads- och socialnämnden ser i stort sett lika ut. Dock 


är det inte alla ärenden som kommer arbetsmarknads- och socialnämnden 


tillhanda som egna ärenden.  


På nämndsammanträdet den 24 januari 2023 får nämnden en genomgång i 


ett ärendes gång.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2023 


Ett ärendes gång 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-30 


Akt 
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§ 42 Dnr 00223/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.    


Sammanfattning av ärendet 


Listor över delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen 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) redovisas en månad efter. I januari 


redovisas besluten för december 2022 (se ärendet för det). 


 


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 januari 2023 har tre beslut fattats gällande delvis avslag om 


utlämnande av handling. I besluten har förvaltningen avslagit begäran enligt 


26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) samt 2 kap § 


12-13 Tryckfrihetsförordningen (TF) 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 16 januari 2023 


Aktuella avslagsbeslut 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-30 


Akt 
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§ 43 Dnr 00019/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, daterade 13 januari 2023, över delegeringsbeslut inom 


individ- och familjeomsorgen i december 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 16 januari 2023 


Tabeller delegationsbeslut daterade den 13 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-30 


Akt 
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§ 44 Dnr 00006/2023  


Ärenden för kännedom 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 januari finns 


följande ärenden för kännedom: 


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 familjehemsplacerad och sedan 


flyttades tillbaka till sina biologiska föräldrar där hon hittades död en kort tid 


därefter.  


 


Den nuvarande lagstiftningen är inte tillräcklig. Utredningen ska 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 behöver gå 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. 


 


Förslagen i den nya utredningen är i stort sett de samma som i Lex lilla 


hjärtat och när utredningen blir verklighet ökar förslagen i den ytterligare 


belastningen på socialsekreterarna. Vissa bedömare varnar också för att 


hotbilden för de som ska utföra de nya lagförslagen ökas ytterligare. 


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


Den nya regeringen avser gå vidare med förslaget till ny socialtjänstlag. Det 


meddelade socialtjänstministern. Pågående och tidigare arbete med förslaget 


kommer att tas om hand som en helhet. 
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Det är ett glädjande besked som Sverige kommuner och regioner (SKR) 


välkomnar. SKR har förstås önskat att ett lagförslag ska komma tidigare. 


 


SKR kräver en tydlig tidsram att arbeta efter. Alla kommuner står inför en 


genomgripande omställning som kommer att kräva gediget förarbete för att 


ge önskad effekt. Kommunerna behöver förbereda sig ordentligt. Det är 


rimligt att ett lagförslag kommer under mitten av året som skulle kunna bli 


verklighet 2024. 


 


Det kommer att kräva omfattande arbete för hela förvaltningen från 


förvaltningschef och ner i alla grenar i organisationen. Ett exempel är att 


hela delegeringsordningen troligen behöver omformuleras – om inte annat så 


behöver ett stort antal paragrafer skrivas om. Även arbetsmarknads- och 


socialnämnden kommer att inbegripas då en omfattande utbildningsinsats 


kommer att behöva genomföras. 


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


Hoten mot medarbetare och chefer i socialtjänsten och de falska bilder som 


sprids av verksamheten riskerar att drabba de barn som behöver samhällets 


stöd. Det skriver företrädare för SKR. 


 


Det är dags att sätta stopp för hot, hat och desinformation som riktas direkt 


till medarbetare och chefer i socialtjänsten. Enligt Akademikerförbundet 


SSR, som organiserar delar av social-tjänstens medarbetare, utsätts nästan 70 


procent av SRR:s medlemmar för hot och våld kopplat till deras 


tjänsteutövning. Vi kan och ska aldrig acceptera att välfärdens medarbetare 


drabbas av hot och inte heller att de utsätts för våld. För oss gäller 


nolltolerans. 


 


Medarbetare och chefer i socialtjänsten har utmanande uppdrag. Den familj 


eller individ som blir föremål för orosanmälningar eller en 


barnavårdsutredning kan uppleva sig trängd och upprörd. Det är naturligt. 


Att det kan påverka relationen mellan den individen och socialtjänstens 


medarbetare är förståeligt, men om det leder till hot och våld, så har det gått 


för långt. 


 


Under det gångna året har också en desinformationskampanj riktats mot 


svensk socialtjänst. Hotfulla budskap riktas både mot den sociala barn- och 


ungdomsvården och enskilda medarbetare. Budskapen bygger på felaktiga 


fakta om socialtjänstens uppdrag och svensk socialtjänstlag. Ofta sprids 


lögner om hur det svenska samhället arbetar med att stödja barn i utsatta 


miljöer. Det talas om att socialtjänsten kidnappar barn, om att barn far illa 


inom socialtjänsten. Socialtjänstens viktiga uppgift är att bidra till ett tryggt 


samhälle och att stötta vårdnadshavare så att barn växer upp i trygga miljöer. 
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Ibland innebär det att samhället måste ingripa för att trygga barns uppväxt 


och i Sverige är det socialtjänsten som har detta svåra uppdrag. Inga 


ingripanden sker lättvindigt, och barn får bara omhändertas om situationen 


för barnet är allvarlig och det är ytterst förvaltningsrätten som fattar beslut. 


Både vårdnadshavare och barn har då rätt till ett offentligt biträde som ger 


juridiskt stöd. 


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


Migrationsverket kan av olika skäl återkalla ett uppehållstillstånd. Efter 


indikationer på svaga rutiner och långa handläggningstider genomför 


Riksrevisionen en granskning av effektiviteten i systemet för att återkalla 


uppehållstillstånd. 


 


Granskningen finns att läsa i sin helhet här: 


https://www.riksrevisionen.se/5.79a74aa1185055c07db79c74.html 


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


Alla barn ska ha rätt till en trygg och ljus framtid. Därför satsar regeringen 


på det förebyggande arbetet för barn och unga. Regeringen överlämnar nu 


förslag till Lagrådet som ska ge socialtjänsten bättre verktyg för att stödja 


och skydda barn. 


 


I lagrådsremissen föreslås att kommunernas socialnämnd ska få möjlighet att 


besluta om öppna insatser, kontaktperson eller en särskilt kvalificerad 


kontaktperson till barn som har fyllt 12 år även utan vårdnadshavarnas 


samtycke, om det bedöms lämpligt och barnet samtycker till insatsen. Idag 


går den gränsen vid 15 års ålder. 


 


Den föreslagna förändringen är viktig, då det förekommer situationer där 


föräldrarna säger nej till insatser för barnet. Det kan bero på att föräldrarna 


till exempel har ett missbruk eller psykisk ohälsa som gör att de inte 


tillgodoser barnets behov av stöd. Det här blir då ett sätt att både skydda och 


stödja barn och barnet kan i dessa fall själv bestämma om det önskar få stöd 


av en annan vuxen i sin vardag. 


 


Det är viktigt att socialnämnden får verktyg att tidigt kunna bryta ett riskfyllt 


beteende hos de barn som själva uttrycker en vilja att komma bort från en 


kriminell miljö. Det är mycket svårare att vända en kriminell utveckling för 


äldre barn. 


 


Med öppna insatser menas insatser som ges till barn och unga som bor i det 


egna hemmet, t.ex. stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande insatser 


som riktar sig till individer och grupper. Öppna insatser kan även ges till 


barn och unga som bor i familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller 
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stödboende. Med öppna insatser avses inte placeringar utanför det egna 


hemmet. 


 


I dag är det möjligt för socialnämnden att med stöd av socialtjänstlagen 


bevilja öppna insatser, kontaktperson eller en särskilt kvalificerad 


kontaktperson till barn utan vårdnadshavares samtycke från det att barnet 


fyllt 15 år, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det. 


 


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. 


 


Detta kommer att ställa ytterligare krav på de personer som redan idag 


arbetar med att få fram kontaktpersoner inom förvaltningen. Det är svårt att 


både hitta och matcha kontaktpersoner och de som beviljas insatsen. 


Förvaltningen behöver kanske hjälp av nämnden att tänka till kring 


rekrytering. 


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


Sverige ratificerade FN:s barnkonvention för 30 år sedan, och för snart tre år 


sedan blev konventionen svensk lag. Efter indikationer på att barns 


rättigheter ändå inte efterlevs i Sverige genomför Riksrevisionen en 


granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av 


barnkonventionen. Granskningen inriktas i första hand mot skolsektorn. 


 


Granskningen finns att läsa i sin helhet här: 


https://www.riksrevisionen.se/5.5e27f5681856d5d9ce7236b2.html 


 


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


Regeringen har tagit emot en rapport från Inspektionen för vård och omsorg, 


IVO, som visar att sju av tio flickor upplever återkommande hot och 


kränkningar från andra boende eller från anställda vid Statens 


institutionsstyrelse, SiS. Rapporten visar också att barn och unga har avskilts 


längre än vad lagen tillåter. Flickor utsätts för kränkningar, våld och otillåtna 


tvångsåtgärder, och alltför många flickor känner sig otrygga på sina 


boenden. 


 


Tillsynen visar att det finns mycket allvarliga brister inom säkerhet och 


trygghet på alla tolv ungdomshem runt om i landet där flickor vårdas. 


Bristerna handlar bl.a. om otillräcklig kompetens hos personalen, exempelvis 


när det gäller att möta barn och ungdomar med neuropsykiatriska 


funktionsnedsättningar. Ungdomar har suttit isolerade upp till åtta timmar, 


trots att enbart fyra timmar är tillåtet enligt lag. IVO konstaterar också i sin 


tillsyn att otillräcklig kompetens hos personalen ökar risken för användande 


av särskilda befogenheter och otillåtna tvångsåtgärder. 
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Regeringen har löpande möten med SiS för att följa utvecklingen och 


säkerställa att arbetet går i rätt riktning. 


 


• SiS har fått kraftigt ökade anslag för att möjliggöra ett kompetens- och 


kvalitetslyft på myndigheten (140 miljoner kronor årligen från 2023). God 


utbildning och höjd kompetens hos personalen bidrar till en mer rättssäker 


vård, ett bättre förhållningssätt och därmed bättre förutsättningar att vända 


utvecklingen. 


 


• SiS har sedan tidigare fått i uppdrag att utveckla sitt våldsförebyggande 


arbete, som har särskilt fokus på särskilt utsatta barn och ungdomar 


(S2021/08111). Uppdraget ska delredovisas i februari 2023 och slutredovisas 


i mars 2024. 


 


• SiS har i myndighetens regleringsbrev för 2023 fått ett 


återrapporteringskrav om att analysera och bedöma resultatet av de åtgärder 


som myndigheten vidtagit för att tillgodose behovet av en trygg miljö samt 


de åtgärder som har vidtagits i syfte att förebygga och motverka sexuella 


övergrepp och otillbörliga relationer vid myndigheten och otillbörliga 


relationer vid myndigheten. 


 


IVO:s granskning finns att läsa i sin helhet här: 


https://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/tillsyn-av-sis-sarskilda-


ungdomshem-2021-2022/? 


 


Förvaltningen har upprepade gånger informerat om att de är kritiska mot hur 


SiS arbetar och nu kommer en rapport som stödjer detta. Ett reformarbete 


har aviserats.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-30 


Akt 
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§ 45 Dnr 00008/2023  


Utbildningar och kurser 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett utbildningspaket 


till socialnämnder bestående av ett antal filmer om socialtjänstens uppdrag, 


lagar och befogenheter, övergripande om socialtjänstens målgrupper och 


kortare introduktioner till olika områden. 


 


Filmerna är sammansatta för dig som önskar mer kunskap om socialtjänstens 


verksamhet och samspel mellan nämnd och förvaltning. Filmerna kan ses när 


som helst och vid flera tillfällen. Till paketet medföljer tre webbsända 


heldagar SKR genomfört under 2022 runt viktiga frågor framåt.  


Utbildningen är beställd och kommer löpande att visas under 


nämndsammanträdena.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-01-30 


Akt 





