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§ 41 Dnr 00001/2019 

Val och förordnanden mandatperioden 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden återgår till att träffas fysiskt.

2. Samtliga ordinarie ledamöter deltar vid behandling av sekretessärenden

från och med nämndsammanträdet den 22 mars 2022.

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under covidrestriktionerna 

sammanträtt via digitalt via Teams. Då sekretessärenden inte har kunnat 

hanteras digitalt har nämnden valt att sekretessfrågorna avgörs på plats i 

Ljusdalssalen. Då det räcker med fem ledamöter för att nämnden ska vara 

beslutsför valde man på mötet 17 november 2020 ut de fem som bor närmast 

kommunhuset och som har en realistisk chans att hinna hem under 

fikapausen. Då en av de utvalda ledamöterna entledigades från sin plats i 

arbetsmarknads- och socialnämnden under perioden valdes en ny person till 

den platsen från och med nämndsammanträdet den 22 juni 2021.  

Som en följd av att restriktionerna upphörde den 9 februari 2022 med 

rekommendation om succesiv återgång träffas nämnden fysiskt från och med 

nämndsammanträdet den 22 mars 2022 och inget extra sekretessblock 

behövs därför längre.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2022 

Hantering under covid  

Protokollsutdrag ASN 2021-05-25 § 90 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 42 Dnr 00081/2022 

Vård med stöd av LVU 
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§ 43 Dnr 00075/2022 

Nedläggning av faderskap 
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§ 44 Dnr 00049/2022 

Vård med stöd av LVU 
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§ 45 Dnr 00050/2022 

Vård med stöd av LVU 

ASN 22/3
(Signerat, SHA-256 2FD71733DA9040BD279CE2B1F68926F883384C5F65E118DA803C6A43F17C84C2)

Sida 9 av 49



Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

10(48) 

Datum 

2022-03-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 46 Dnr 00051/2022 

Vård med stöd av LVU 
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§ 47 Dnr 00052/2022 

Vård med stöd av LVU 
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§ 48 Dnr 00188/2021 

Vård med stöd av LVU 
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§ 49 Dnr 00189/2021 

Vård med stöd av LVU 
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§ 50 Dnr 00190/2021 

Vård med stöd av LVU 
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§ 51 Dnr 00082/2022 

Borttagning av uppgifter ut socialtjänstens register 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Avslå begäran att radera uppgifter i socialtjänstens register.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet 

Grunder för att behandla personuppgifter hos IFO är oftast; 

Avtal 

Allmänt intresse 

Myndighetsutövning 

Rättslig förpliktelse 

Det är dock viktigt att komma ihåg att IFO är en offentlig myndighet och att 

möjligheten att få personuppgifter raderade är begränsade, bland annat på 

grund av offentlighetsprincipen.  Om man grundar behandlingen av någon på 

den rättsliga grunden myndighetsutövning eller uppgift av allmänt intresse 

har man rätt att invända mot den. Då är man tvungna att visa att det finns 

berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än personens intressen, 

rättigheter och friheter i det specifika fallet. 

Man kan inte heller radera uppgifter om det finns ett lagstadgat krav på att 

uppgifterna ska sparas, till exempel beslut i ärenden. 

I det specifika fallet kan man inte hänvisa till avtal men väl till de övriga 

grunderna. IFO har bland annat skyldighet att journalföra löpande 

information i ärendet, varför detta väger tyngre än personens rättighet och 

intresse.  

Det är viktigt att veta att IFO:s journalföring inte går in under 

patientdatalagen. Om det inte finns en fastställd delegationsordning om vem 

som fattar avslagsbeslut om rätt till begäran av radering, går man till den 

som är ytterst ansvarig; det vill säga det är nämnden som ska fatta ett 

formellt avslagsbeslut.  
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Beslutet är överklagningsbart och överklagas i förekommande fall till 

Integritetsskyddsmyndigheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 

Begäran daterad den 23 februari 2022 

Beslutsexpediering 

2022-03-22 

Handläggare (för vidarekommunicering) 

Akt 
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§ 52 Dnr 00032/2022 

Domar för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 mars 2022 

finns följande domar för kännedom: 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 107-22 gällande ansökan 

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

Förvaltningsrätten beviljade vård och dömde i enlighet med arbetsmarknads- 

och socialnämndens beslut. 

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat slutgiltigt beslut i mål 3604-21. De 

beslutar att inte ge prövningstillstånd för överklagande gällande dom från 

förvaltningsrätten gällande utbetalning av försörjningsstöd. Beslutet innebär 

att arbetsmarknads- och socialnämndens ursprungliga beslut kvarstår.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 

Domar daterade i mars 2022 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 53 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 1 mars 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande ett omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § LVU med polishandräckning enligt 43 § LVU. 

Den 1 mars fattades ett ordförandebeslut gällande ett placeringsbeslut enligt 

11 § LVU. 

Den 10 mars fattades ett ordförandebeslut gällande en omplacering enligt 11 

§ LVU.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 

Beslut daterade i mars 2022 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 54 Dnr 00027/2022 

Förvaltningschefen informerar 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 mars 2022 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 

gång framåt inom förvaltningen. 

Förvaltningschefen informerar om följande: 

- past covid - gradvis öppnande av förvaltningens verksamheter.

- nätverkspåtryckningar; skyddsperspektiv för personalen samt

informationsinsatser bland de etniska föreningar.

- Ukrainakriget och eventuella effekter för Ljusdals kommun.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2022 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 55 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 mars 2022 

presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning med hjälp 

av nyckeltal per februari 2022.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 56 Dnr 00005/2021  

Budget 2022, ELP 2023-2024 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Justera detaljbudget inom arbetsmarknads- och socialnämndens ram för 

2022 – i enlighet med tabell i tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

I arbetet med detaljbudget och prognos har förvaltningen parallellt sett över 

vilka ytterligare effektiviseringsmöjligheter som kan finns under 2022. 

Särskilt har arbetsmarknadsenheten (AME) i det nya 

arbetsmarknadspolitiska landskapet fokuserat på möjligheter istället för 

hinder. Och även hittat betydande möjligheter att bedriva sitt arbete med 

högre intäkter utifrån olika tillämpningar som arbetsförmedlingen (AF) 

hanterar. De effektiviseringar vi sett har parallellt lett till att förvaltningen i 

detta också föreslår en intern justering av detaljbudgeten. 

 

I dialog med AF har AME nu möjlighet att bereda plats för ett tiotal 

kommunplacerade i etableringen som får språkpraktik inom AME. För dessa 

individer medföljer även ett bidrag från AF till AME - för språkstöd. Dessa 

aktuella personer har sedermera möjligheten att efter genomgången praktik 

erhålla anställning med anställningsstöd på sedvanligt sätt. Både AF och 

flyktingenheten ser mycket positivt på detta, ur integrationssynpunkt.   

 

AME:s kostnader kan därmed också sänkas avsevärt under 2022. AME kan 

parallellt med detta också avsluta ett 20-tal relativt kostsamma nystartsjobb 

(under våren och försommaren) – och istället anställa andra individer på  s.k. 

introduktionsanställning. Mellanskillnaden mellan dessa anställningstyper är 

cirka 7 000 kr / månad och anställd, till fördel för AME:s ekonomi. 

  

Dessa åtgärder bidrar till att AME bedöms kunna minska sina kostnader med 

cirka 3 miljoner under året – och fortfarande kunna utföra samma mängd 

arbetsuppgifter. 

 

Förvaltningen vill därför flytta tre miljoner inom ramen för AME och 

överföra dessa till individ- och familjeomsorgens (IFO) ram. Dessa medel 

tänks fördelas främst till placeringar barn/unga samt placeringar vuxen – för 

att bättre motsvara den ram som ses som realistisk för dessa utgiftsposter.  
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Inom IFO tänks också ett par interna justeringar för att anpassa 

detaljbudgeten utifrån den ekonomiska verklighet som vi ser. 

Försörjningsstöd får en något minskad budget i förslaget – detta utifrån att 

kostnadsansvaret för uppehälle för inskrivna på stödboende unga, nyligen 

har överförts från Försörjningsstöd till placerande enheter. 

 

Förvaltningen vill också flytta medel i detaljbudget från IFO övrigt till 

placeringar. Detta utifrån att vakanser samt beräknade statsbidrag ger en 

minskad beräknad kostnad på IFO övrig än vad som tidigare anslagits. I 

tabell nedan beskrivs dessa justeringar total effekt på respektive konton. 

 

Denna interna justering av detaljbudgeten medför att den angivna 

detaljbudgeten, utifrån de faktorer som är kända idag, blir realistisk och 

möjlig att hålla för varje enhetschef.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 

Yrkanden 

Kennet Hedman (M) och Maria Fernmalm (S) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Akt 
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§ 57 Dnr 00003/2022  

Budgetuppföljning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Godkänner helårsprognosen 2022 för drift samt investeringar per februari 

och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt i redovisningen per 28 februari har en prognos gjorts för 

helårsresultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden. Prognosen visar ett 

sammanställt resultat för förvaltningen på +/- 0. 

 

Förvaltningen och controllers har bedrivit ett intensivt arbete med 

prognosarbetet. Då det är första gången som prognos per februari görs, så 

finns inte tidigare upparbetade spår för hur detta skall göras. Det bokförda 

resultatet av 2 månaders utgifter och intäkter är vanskligt att dra slutsatser 

utav. Sålunda behöver detta kompletteras på olika sätt. Vi har bland annat 

försökt fastställa den ekonomiska höjd vi gått in i 2022 på – via nyckeltal 

och analys av trender under det senaste halvåret.  

 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har också parallellt sett över vilka 

effektiviseringsmöjligheter som finns under 2022. Det handlar exempelvis 

om vilka ekonomiska vinster som kan göras av den ”nya insatsen” för att 

minska och korta av placeringar inom barn/unga – samt om effektiviseringar 

och möjliga ökade intäkter för åtgärdsanställda inom 

arbetsmarknadsenheten, AME. Dessa effektiviseringar har parallellt lett till 

att förvaltningen föreslår en intern justering av detaljbudgeten. Detalj-

budgetjusteringen lyfts också som ett separat ärende till nämnden. 

 

Varje enhetschef har gjort bedömningar av sin egen kostnadsutveckling 

under året. 

  

Detta arbete har slutligen utmynnat i bedömningen att ett nollresultat är 

realistiskt utifrån de faktorer som är kända idag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2022 

Prognos drift daterad den 10 mars 2022 
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Prognos investeringar 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 58 Dnr 00397/2019  

SKOS 2.0 - ett samverkansprojekt arbetsmarknads- och 
socialnämnden 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Projekt SKOS 2.0 är ett samverkansprojekt mellan utbildningsförvaltningen 

och arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som pågått sedan juni 2019.  

 

Utifrån att behov identifierats av ökad samverkan mellan förvaltningarna, 

gällande barn och ungdomar som befinner sig i farozonen för att fara illa, 

beslutades om att tillsätta en projektledare för inventera det arbete som görs i 

kommunen, samt för att ta fram förslag på hur det förebyggande arbetet och 

de tidiga insatserna till målgruppen kan organiseras. 

Syftet med projektet var att titta på hur samverkan i förebyggande och tidiga 

insatser kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ser ut idag, 

vad fungerar bra och vad behöver utvecklas.  

 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 mars 2022 

deltar Ida Albinsson och informerar om nuläge.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 59 Dnr 00080/2022  

Ersättning särskilt förordnad vårdnadshavare 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Ersättningen till särskilt förordnad vårdnadshavare fastställs till 5,7 

procent av ett prisbasbelopp. 

 

2. Ersättningen betalas ut per månad. 

 

3. Ersättningen indexregleras, vilket innebär att den kopplas till den årliga 

uppräkningen av prisbasbeloppet. 

 

4. Uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på delegation för 

beviljande av ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare.  

Sammanfattning av ärendet 

Frågan gällande ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare har 

aktualiserats då förvaltningen arbetar intensivt för att få till stånd 

vårdnadsöverflyttningar där det bedöms vara för barnets bästa. I vissa 

förekommande fall är av rättsväsendet utsedd vårdnadshavare inte alltid den 

samma som familjehemmet som barnet vistas i. Då behöver den utsedda 

särskilt förordnade vårdnadshavaren ersättas för uppdraget. I dagsläget 

saknas lagstöd för ersättningsfrågan avseende uppdraget och därför behöver 

arbetsmarknads- och socialnämnden ta ett beslut gällande ersättning så att 

varje enskilt fall inte behöver behandlas i nämnden.  

 

Förslaget är att ersättningen ska utgå från prisbasbeloppet som för 2022 är 

satt till 48,300 kronor och att den ska indexregleras så att den följer den 

årliga uppräkningen. Ersättningen ska ligga på 5,7 procent av 

prisbasbeloppet och blir då 2,753 kronor/månad för 2022. 

            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 60 Dnr 00077/2022  

Avvikelserapporter årssammanställning 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska avvikelser rapporteras, 

dokumenteras, analyseras och åtgärdas. Avvikelse i detta sammanhang är en 

händelse som medfört eller kunnat medföra någon typ av obehag eller skada 

för brukare/klient. Genom att utreda och ta tillvara erfarenheter av avvikelser 

kan verksamheten vidta förebyggande åtgärder och därmed höja säkerheten 

och kvaliteten. 

 

En avvikelsemodul finns i verksamhetssystemet Treserva för att hantera 

avvikelser och även rapporter enligt lex Sarah. Bilagan Sammanställning 

avvikelser 2020 till ASN redovisar IFO:s verksamheter, som är den 

verksamhet inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen som använder 

Treserva. Arbetsmarknadsenheten och flyktingenheten hanterar sina 

avvikelser manuellt och har under 2021 inte rapporterat några avvikelser i 

sina verksamheter. 

 

Antal avvikelserapporter för IFO varierar något mellan åren, men sett i ett 

lite längre perspektiv ser rapporteringen stabil ut, dvs. enheterna har 

kännedom om att de ska rapportera oönskade händelser för analys och 

åtgärder. Andelen åtgärdade och slutförda avvikelser har ökat ytterligare till 

en utmärkt nivå, vilket ger ett bra underlag för kvalitetsutveckling. 

 

De flesta avvikelser är rapporterade inom området Handläggning. Den 

vanligaste åtgärden som angavs var Genomgång rutiner, en tydlig signal om 

att enheterna jobbar hårt med att se till att rutiner finns och följs. För en 

helhetsbild, se bilagan Sammanställning avvikelser 2021 till ASN. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 

Bilagor avvikelserapporter (statistik och analys) daterade den 17 januari 

2022 
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Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 61 Dnr 00011/2021  

Sammanställning lex Sarah 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Rapporten godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 har två lex Sarah-rapporter utretts gällande arbetsmarknads- och 

socialnämndens ansvarsområde.  

 

Den ena rapporten handlade om felaktigt utlämnade handlingar och 

bedömdes så allvarlig att en anmälan till IVO gjordes. IVO ansåg att 

bakomliggande orsaker hade identifierats och nödvändiga åtgärder 

genomförts i verksamheten. Åtgärderna var att rutinerna ska vara tydliga, 

aktuella och följas samt att arbetsledningen ansvarar för att det sköts. 

 

Den andra rapporten handlade om brister i handläggning, dokumentation och 

otydlighet runt delegation. Föreslagna åtgärder var översyn och vid behov 

revidering av delegationsordningen för aktuell situation, spärr i Treserva om 

möjligt och genomgång av aktuell process i arbetsgruppen. Dessa åtgärder 

behöver följas upp under våren 2022. 

 

Efterlevnaden av lex Sarah fungerar väl så till vida att rapporter görs och 

utreds. Processen behöver förbättras vad gäller uppföljning av genomförande 

och effekt av föreslagna åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 62 Dnr 00078/2022  

Sammanställning synpunkter och klagomål 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Rapporten godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 har det diarieförts 17 synpunkter och klagomål inom 

arbetsmarknads- och socialnämnden. Samtliga var riktade till IFO; fem inom 

Barn och mottagning, tre inom Ungdom, tre inom Försörjningsstöd, tre inom 

Familjerätt, två gällande Familjehem och ett som riktar sig till nämnden.  

 

Klagomålen handlar till största delen om frågor som berör umgänge, 

handläggning och brist på information. Synpunktslämnarna anser att de inte 

har fått den information de har behov av och att de inte blivit tillräckligt 

lyssnade på under ärendets gång.  

 

Av de 17 inkomna klagomålen är 13 analyserade och slutförda. Bekräftelse 

och återkoppling har skett i flertalet ärenden; något klagomål har varit 

anonymt, ett par synpunktslämnare har inte önskat återkoppling. I fem 

ärenden har bekräftelse inte skett fastän det borde ha gjort det. 

 

För två av de analyserade klagomålen fann man att förbättring behövs i 

verksamheten som åtgärdats genom översyn och förtydligande av rutiner. 

För övriga analyserade klagomål fann man inte någon avvikelse i 

verksamheten och det har därför inte varit relevant med åtgärder. 

Rutinen för hantering av synpunkter och klagomål har gåtts igenom på 

ledningsgrupp och reviderats så att vi bättre ska uppfylla kvalitetskraven i 

SOSFS 2011:9 och ge synpunktlämnarna ett bra bemötande. Det har 

resulterat i att under andra hälften av året har processen fungerat mycket 

bättre och kvaliteten i hanteringen har ökat med kortare analystider, mer 

konkreta slutsatser och åtgärder samt bättre kontroll och överblick. 

            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 
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§ 63 Dnr 00038/2022  

Internkontrollplan utfall 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Rapporten godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan för 2021 har följts 

upp. 

 

Internkontrollplanen innehåller 26 olika kontrollpunkter inom 23 områden. 

Tre kontroller har inte utförts enligt plan; se punkterna 15, 19 och 26 i 

Internkontrollplan ASN 2021 – utfall.  

 

Dessa punkter handlar om: 

- Kompetensförsörjningsplan som inte finns, men har prioriterats ner då det 

finns bra kompetens hos förvaltningen och behoven följs löpande. 

- Kvalitetsuppföljningar som inte har gjorts under 2021 pga. pandemin. 

- Genomgång av avtalsarkiv, där ansvaret numera ligger på 

inköpsavdelningen. 

 

Utfallet för de flesta av punkterna är separat rapporterade i arbetsmarknads- 

och socialnämnden under 2021 och resultaten av kontrollerna finns i dessa 

rapporter. För några av kontrollerna finns resultatet direkt i dokumentet 

Internkontrollplan ASN 2021 – utfall; se punkterna 10, 23, 24 och 25. 

Färgerna i internkontrollplanen är den initiala riskbedömningen som gjorts 

utifrån riskbilden. Riskbedömningen har inte bäring på utfallet. Utfallet 

presenteras i den yttersta högra kolumnen.  

                        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2022 

Internkontrollplan 2021 med utfall 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Akt 
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§ 64 Dnr 00104/2020  

Personuppgiftsincidenter inom arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamhetsområde 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Godkänner rapporten.   

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 har en personuppgiftsincident inträffat inom arbetsmarknads- 

och socialnämndens ansvarsområde.  

 

Incidenten handlade om att sekretessinformation kastats i vanlig papperskorg 

i det låsta skrivarrummet. 

 

Åtgärder är genomförda: Papperskorgen är borttagen från den aktuella 

platsen och har ersatts med ett sekretesskärl. 

 

Incidenten anmäldes inte till IMY.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 65 Dnr 00036/2022  

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Signs of Safety är ett förhållningssätt för att förbättra samarbetet med 

familjer när det handlar om barn- och ungdomsvård. Under en digital 

nationell konferens hösten 2021 höll två medarbetare från individ- och 

familjeomsorgen ett föredrag om hur Signs of Safety förts in hos 

socialtjänsten i Ljusdals kommun. De fick beröm för hur de jobbat och 

många kommuner har hört av sig efter konferensen med frågor om råd och 

tips. På nämndsammanträdet den 22 mars 2022 får arbetsmarknads- och 

socialnämnden ta del av den filmade föreläsningen. 

 

2020 började socialtjänsten i Ljusdal att implementera förhållningsättet 

Signs of Safety. Fokus i förhållningssättet ligger på barnet bästa, att hitta 

lösningar, skapa goda relationer och nätverk runt barnet och familjen. Allt 

för att säkerställa barns och ungas säkerhet och skydd. Arbetet tillsammans 

med familjen bygger på tillit och respekt. 

Stora delar av arbetsmarknads- och socialförvaltningens medarbetare har nu 

genomfört grundutbildning i Signs of Safety och förhållningssättet ska också 

användas inom försörjningsstöd och inom vuxenenheten när det gäller till 

exempel missbruk och beroende av alkohol eller droger. 

 

Mål med Signs of Safety 

Med utgångspunkt i barns, familjers och enskilda vuxnas egna resurser är ett 

mål att personen eller familjen ska uppleva att de får rätt stöd eller insats. 

Detta för att fler barn ska få växa upp med sin familj och barnet, familjen 

eller nätverket runtom ska uppleva ökad delaktighet i hela processen. 

 

Hur kom Signs of Safety till? 

Förhållningssättet Signs of Safety utvecklades i Australien under 1990-talet 

av Andrew Turnell och Steve Edwards tillsammans med fler än 150 

medarbetare inom barnskydd.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 

Återkoppling från andra kommuner 

Filmad föreläsning 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 66 Dnr 00138/2020  

Bilpoolen 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Debitering för användning av bilpoolens fordon ökas till 50 kronor/mil 

samt 100 kronor/timme de används från och med 1 april 2022.   

 

2. Ärendet återupptas när bilpoolsutredningen är klar. 

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 14 december 

2021 reviderades prislistan för arbetsfordon utifrån rådande läge med 

betydligt dyrare bensin- och dieselpris (se bifogade dokument). Vad som inte 

följde med i den beslutade revideringen var priserna för bilpoolens fordon. 

Även dessa påverkas av det rådande drivmedelspriset och behov finns även 

där av en revidering. 

 

Under 2020 begärde arbetsmarknads- och socialnämnden att 

kommunstyrelsen skulle utreda bilpoolens tillhörighet, men på grund av 

pandemin har den utredning precis påbörjats. En revidering av prisbilden kan 

inte vänta tills utredningen är klar och presenterad, för då finns risken för ett 

stort underskott för verksamheten. 

 

Bilpoolens bilar kördes 83,971 km under 2021, 125,853 under 2020, 339 236 

kilometer under 2019 och 272 627 km under 2018. Statistiken avser de bilar 

som finns bakom kommunhuset.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 

Reviderad prislista för tjänster beslutad den 14 december 2021 

Protokollsutdrag ASN 2021-12-14 § 216 

Yrkanden 

Kennet Hedman (M) yrkar på 50 kronor milen och 100 kronor timmen. 

Ärendet återupptas efter att bilpoolsutredningen är klar. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet från Kennet Hedman under proposition och 

finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller yrkandet. 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Akt 
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§ 67 Dnr 00005/2019  

Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden de 

förslag som skickats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till 

grund för sammanställningen i mars 2022 ligger en genomgång av protokoll 

och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsmarknads- 

och socialnämndens arbetsutskott IFO till och med sammanträdet den 1 mars 

2022. 

 

Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de 

har rapporterats till arbetsmarknads- och socialnämnden som klara en gång 

tas de bort från listan. Färgen orange innebär att ärendet pågår och rött att 

inget har hänt sedan beslutet togs.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 

Sammanställning tabell daterad den 14 mars 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 68 Dnr 00006/2019  

Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens uppdrag till förvaltningen 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden de 

uppdrag som har getts från arbetsmarknads- och socialnämnden till 

förvaltningen. Till grund för sammanställningen i mars 2022 ligger en 

genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden 

samt arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO och till och 

med sammanträdet den 1 mars 2022. 

 

Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de 

har rapporterats som klara en gång tas de bort från listan. Färgen orange 

innebär att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.

             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2022 

Sammanställning tabell daterad den 14 mars 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 69 Dnr 00007/2019  

Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens hantering av uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.    

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden 

hanteringen av de uppdrag som har kommit från kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Till grund för sammanställningen i mars 2022 ligger en 

genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden 

och arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO till och med 

arbetsutskottssammanträdet den 1 mars 2022.  

 

Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en 

redovisning för arbetsmarknads- och socialnämnden. Färgen orange innebär 

att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2022 

Sammanställning tabell daterad den 14 mars 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 70 Dnr 00019/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade den 11 mars 2022, över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i februari 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 8 mars 2022 

Listor delegeringsbeslut översikt och detalj daterade den 11 mars 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 71 Dnr 00031/2022  

Ärenden för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

 

2. Om de utredningar som nämns under detta ärende genomförs och 

lagförslagen blir verklighet kommer vissa delar att innebära fördyringar för 

arbetsmarknads- och socialnämnden. Detta behöver uppmärksammas redan 

nu inför det som komma ska. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämnden den 22 mars 2022 finns följande 

ärenden för kännedom: 

Plan och bygg har upprättat förslag till Detaljplan för Järvsö-Hamre 5:13 

m.fl. i Järvsö. Samhällsservicenämnden har beslutat att skicka ut förslaget 

för samråd i syfte att inhämta synpunkter. Syftet med detaljplanen är att 

planlägga för bostäder. För att ge tillfälle till att samråda om planförslaget 

hålls det därför tillgängligt under tiden 2022-03-10 till och med 2022-03-31. 

Har ni synpunkter på förslaget bör dessa ha inkommit till samhällsservice-

förvaltningen senast den 31 mars 2022.  

 

Då detta detaljplaneförslag inte på något sätt påverkar arbetsmarknads- och 

socialnämndens verksamhetsområden har presidiet valt att inte ta upp det till 

behandling. Handlingarna finns i sin helhet hos nämndsekreterare.   

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

Hovrättspresident Anders Hagsgård föreslår i en utredning att principen om 

”barnets bästa” ska få större genomslag i LVU-ärenden. Enligt förslaget ska 

tvångsvårdade barn kunna vara fortsatt placerade – även om föräldrarna 

ordnat upp sin tillvaro. 

 

Vad de upplever som sin föräldrarätt kommer ibland få ge vika för vad som 

är bäst för barnet, enligt Anders Hagsgård. Hagsgård har haft socialutskottets 

uppdrag att ta fram lagförslag som ger principen om ”barnets bästa” större 

tyngd när en domstol eller socialnämnd prövar om tvångsvården av ett barn 

ska upphöra. 

 

Han föreslår att barn som tvångsvårdas med stöd av LVU ska kunna vara 

fortsatt placerade, även om de biologiska föräldrarna inte längre brister – 
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förutsatt att socialnämnden eller domstolen bedömer att det är det bästa för 

barnet. avsikten med förslagen inte att fler barn ska vårdas med stöd av 

LVU. Men konsekvensen kan bli att fler barn är placerade under längre tid.  

 

Om utredningens principer fastställs kan det i slutändan komma ett påverkar 

arbetsmarknads- och socialnämndens budget så tillvida att placeringar blir 

mer kostsamma då de kan komma att löpa på längre tid. 

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

Med anledning av coronapandemin har SKR tagit initiativ till en stödlista 

som uppdateras löpande med tips på olika former av aktiviteter i kristid. Ett 

stort antal aktörer medverkar till att utveckla stödlistan. Dock har arbetet 

med stödlistan fortsatt i och med kriget i Ukraina. 

 

I kristider finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest 

och självmordstankar. Detta möter många invånare och inte minst de som 

jobbar i socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Tillsammans med 

ett hundratal aktörer – kommuner, regioner, myndigheter och 

frivilligorganisationer – har SKR tagit fram en omfattande samling råd och 

länkar till olika former av stöd på projekt Uppdrag Psykisk Hälsas 

webbplats. 

Listan är ett bra verktyg för de handläggare som möter fram för allt barn och 

unga med en stor oro både avseende dagens skeenden, men även inför 

kommande extraordinära händelser. Stödlistan finns att läsa i sin helhet på  

https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/psykiskhalsa/stodlis

taforpsykiskhalsaikristid.46550.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium

=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=SKR+Socialtj%c3%a4

nst+februari+2022 

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

Den 1 mars överlämnade regeringen proposition 2021/2022:138 till 

riksdagen. I den finns förslag om att det ska införas ett särskilt brott för 

hedersförtryck. Förslagen i propositionen innebär att det ska införas ett nytt 

brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck. Brottet innebär att det 

införs en särskild strängare straffskala för den som upprepat begår vissa 

brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv och där gärningarna 

utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade 

att allvarligt skada personens självkänsla.  

 

Straffet föreslås vara fängelse i lägst ett och högst sex år. Förslagen innebär 

att den kritik som Lagrådet framfört rörande konstruktionen av brottet och 

straffskalan omhändertas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 

2022. Det är i dagsläget svårt att säga hur dessa ändringsförslag skulle 

påverka arbetsmarknads- och socialnämnden. 

-------------------------------------------------------------------- 
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Regeringen har beslutat att en särskild utredare får i uppdrag att bland annat 

se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn. 

Utredaren ska också ta ställning till om det ska införas en 

straffskärpningsgrund för brott med hatbrottsmotiv mot kvinnor och om det 

straffrättsliga skyddet för äldre och andra särskilt utsatta behöver förstärkas.  

 

Skärpta straffrättsliga åtgärder som särskilt gäller sexualbrott mot barn har 

vidtagits både inom ramen för 2018 års sexualbrottsreform och i andra 

sammanhang. Enligt regeringen finns det dock anledning att överväga om 

lagstiftningen gällande sexualbrotten behöver stärkas ytterligare. 

 

Utredaren ska bland annat: 

• se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn i åldern 

15 till 17 år, särskilt i förhållande till utnyttjande av barn genom köp av 

sexuell handling. 

• se över regelverket om utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, 

köp av sexuell tjänst och koppleri i fråga om prostitution genom användande 

av internetbaserade verktyg, i synnerhet när det gäller minderåriga och så 

kallad sugardejting. 

Utredaren ska också överväga en ny straffskärpningsgrund för brott med hat-

brottsmotiv mot kvinnor och ta ställning till om det straffrättsliga skyddet för 

äldre och andra särskilt utsatta behöver förstärkas. 

 

Uppdraget att se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av 

barn och uppdraget att överväga en straffskärpningsgrund för brott med hat-

brottsmotiv mot kvinnor är en del av regeringens åtgärdspaket för att 

intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Senast den 24 augusti 2023 

ska utredaren redovisa sitt uppdrag. Det utredningen kommer fram till kan 

påverka arbetsmarknads- och socialnämnden så till vida att 

anmälningsplikten antas förstärkas ytterligare. 

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

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har släppt en 

ny rapport om standardiserade bedömningsmetoder för barn och unga som 

används inom socialtjänsten.  

 

SBU:s rapport visar att det behövs dels nya välgjorda systematiska 

översikter, dels nya primärstudier om standardiserade bedömningsmetoder 

för barn och unga som används inom socialtjänsten. I rapporten har man 

fokuserat på bedömningsmetodernas psykometriska egenskaper, det vill säga 

hur valida och reliabla de visat sig vara. SBU har även fokuserat på metoder 

som är relevanta för svensk socialtjänst. 
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Rapporten går att få i sin helhet av nämndsekreterare samt att den har 

delgetts förvaltningen. 

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

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ett stärkt skydd för barn i 

internationella vårdnadstvister. Förslagen kompletterar en EU-förordning 

som nyligen antagits. Vårdnadstvister är svåra för alla inblandade och 

särskilt för barnen. Vid en internationell vårdnadstvist slits barnet dessutom 

mellan föräldrar i två länder. Ibland leder en konflikt mellan föräldrarna så 

långt att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar av en av dem. 

 

Genom den nya förordningen stärks barns och föräldrars rättssäkerhet. Det 

kommer att gå snabbare och enklare att verkställa avgöranden om 

föräldraansvar inom EU. Dessutom förbättras informationsutbytet mellan 

medlemsstaterna, vilket underlättar domstolarnas och myndigheternas 

handläggning.  

 

EU:s Bryssel II-förordning gäller frågor om äktenskapsskillnad, 

föräldraansvar och internationella bort-för-an-den av barn. Den innehåller 

regler om vilken medlemsstats dom-stol som kan pröva en tvist och regler 

om erkännande och verkställighet av avgöranden i EU. 

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 

Därför är det i dagsläget svårt att ge något entydigt svar på hur 

arbetsmarknads- och socialnämnden kan komma att påverkas.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2022 

Yrkanden 

Kennet Hedman (M) yrkade på att kommunstyrelsen behöver informeras om 

de fördyringar som kommande lagförslag kan komma att innebära. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer yrkandet från Kennet Hedman under proposition och 

finner att arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig bakom yrkandet. 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 72 Dnr 00030/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämnden den 22 mars 2022 finns följande 

protokoll för kännedom: 

Protokollsutdrag KS 2022-02-10  § 32 Barnkonventionens implementering i 

Ljusdals kommun Beslut: 1. Säkerställa att kommunens styrdokument 

synliggör barns rättigheter. a) Genomförs vid revidering av styrdokument.  2. 

Handlingsplan för att stärka barns rättigheter a) Tas fram under 2022 av 

enheten för strategisk och hållbar utveckling i samverkan med övriga 

förvaltningar. 3. Checklista för barnkonsekvensanalys a) Tas fram under 

2022 av enheten för strategisk och hållbar utveckling samverkan med övriga 

förvaltningar. 4. Utbildningsinsatser till nämnder inklusive kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige. a) Övergripande ansvar för utbildning har enheten 

för strategisk och hållbar utveckling i samarbete med respektive förvaltning. 

5. Utbildningsinsatser till förvaltningarnas verksamheter. a) Övergripande 

ansvar för utbildning har enheten för strategisk och hållbar utveckling i 

samarbete med respektive förvaltning. 6. Arbetet ska finansieras inom 

befintlig budgetram. 7. Kommunstyrelsen ska få en redogörelse av arbetet 

under fjärde kvartalet 2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 73 Dnr 00033/2022  

Utbildningar och kurser 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 30 mars 2022 klockan 13.00–15.30 inbjuder 

diskrimineringsombudsmannen till ett webbinarium med temat Kan 

skillnader i socialtjänstens insatser innebära risk för diskriminering? 

Socialsekreterares föreställningar om kön, ålder, etnisk tillhörighet och 

funktionsnedsättning kan påverka socialtjänstens insatser för barn och unga. 

Det visar en forskningsrapport som tagits fram av forskarna Katarina Grim 

och Birgitta Persdotter vid Karlstad universitet på uppdrag av DO. Enligt 

rapporten kan skillnader i socialtjänstens insatser på flera områden innebära 

en risk för diskriminering och utgöra hinder för allas lika rättigheter och 

möjligheter. 

 

På webbinariet presenterar forskaren Birgitta Persdotter, lektor i socialt 

arbete vid Karlstads universitet, rapporten ”Skillnader som kan utgöra risk 

för diskriminering? En kvalitativ studie om faktorer som påverkar 

socialsekreterares bedömningar och beslut inom den sociala barn- och 

ungdomsvården”. Webbinariet inleds av diskrimineringsombudsman Lars 

Arrhenius. 

 

Det är kostnadsfritt att delta och anmälan ska göras via länken: 

https://enkat.do.se/index.php?r=survey/index&sid=491348&lang=sv 

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

Den 28 mars 2022, kl. 13.15-14.45 bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till 

webbinarium med temat Uppgifter om våld är inget undantag. 

 

Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringens kartlagt i vilken  

utsträckning och på vilket sätt våld eller andra övergrepp framförts i mål om  

vårdnad, boende och umgänge, samt i vilken utsträckning de beaktats i 

domar.  

Totalt har 814 domar granskats. Som rapporttiteln anger är uppgifter om våld  

inget undantag. Våld eller andra övergrepp mot förälder eller partner eller 

barn uppges i 64 procent av de granskade målen.  
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Kartläggningen visar att riskbedömningar brister och att uppgifter om våld  

beaktas i låg utsträckning vid målens avgörande, vilket kan få allvarliga 

konsekvenser. I de mål som kartlagts framkommer att barnrättsperspektivet 

inte sällan brister och det finns en risk att barn kan tvingas till att bo och ha 

umgänge med en våldsutövande förälder. Gästföreläsare är Anna Norlén Leg 

Psykolog, Leg Psykoterapeut Verksamhetschef och rektor Ericastiftelsen. 

 

Webbinariet är kostnadsfritt och anmälan ska göras före 24 mars via följande 

länk: Webbinarium: "Våld är inget undantag": Anmälningen genomförs via 

Webropol (webropolsurveys.com) 

            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-03-28 

Akt 
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§ 41 Dnr 00001/2019  


Val och förordnanden mandatperioden 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Arbetsmarknads- och socialnämnden återgår till att träffas fysiskt. 


 


2. Samtliga ordinarie ledamöter deltar vid behandling av sekretessärenden 


från och med nämndsammanträdet den 22 mars 2022.  


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden har under covidrestriktionerna 


sammanträtt via digitalt via Teams. Då sekretessärenden inte har kunnat 


hanteras digitalt har nämnden valt att sekretessfrågorna avgörs på plats i 


Ljusdalssalen. Då det räcker med fem ledamöter för att nämnden ska vara 


beslutsför valde man på mötet 17 november 2020 ut de fem som bor närmast 


kommunhuset och som har en realistisk chans att hinna hem under 


fikapausen. Då en av de utvalda ledamöterna entledigades från sin plats i 


arbetsmarknads- och socialnämnden under perioden valdes en ny person till 


den platsen från och med nämndsammanträdet den 22 juni 2021.  


 


Som en följd av att restriktionerna upphörde den 9 februari 2022 med 


rekommendation om succesiv återgång träffas nämnden fysiskt från och med 


nämndsammanträdet den 22 mars 2022 och inget extra sekretessblock 


behövs därför längre.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2022 


Hantering under covid  


Protokollsutdrag ASN 2021-05-25 § 90 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 42 Dnr 00081/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ansöker hos Förvaltningsrätten i Falun om att Dabra Hoffman (070816-


3944) bereds vård med stöd av 1, och 3 §§ lagen med särskilda bestämmelser 


om vård av unga (LVU) på grund av socialt nedbrytandebeteende. Samt 


bereds vård med stöd av 1 och 2 § LVU på grund av miljö och omsorgsbrist. 


 


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


omedelbart. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Dabra Hoffman (070816-3944),  


Helena Allison (841230-8804), vårdnadshavare 


Joseph Hoffman (851206-1758), vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2022 


Kostnad placering daterad den 2 mars 2022 


Utredning daterad den 14 mars 2022 


Vårdplan daterad den 14 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-22 


Förvaltningsrätten i Falun 


Ombud 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 43 Dnr 00075/2022  


Nedläggning av faderskap 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta om att lägga ner 


faderskapsutredningen beträffande David Svensson, 220105-6674, enligt 2 


kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Barn: 


David Svensson, 220105-6674, Turistvägen 13 B, 827 51 Järvsö 


Moder: 


Magdalena Svensson, 810306-7586, Turistvägen 13 B, 827 31 Järvsö 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2022 


Utredning daterad den 10 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 44 Dnr 00049/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Inez Landfors, 170502-9187, ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


Helene Persson 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 25 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-22 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 45 Dnr 00050/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Vidar Landfors, 151001-0216, ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


Iliana Sjölén Enarsson 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 1 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-22 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 46 Dnr 00051/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Siri Landfors, 140602-9205, ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


Helene Persson 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 1 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-22 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 47 Dnr 00052/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Loke Landfors, 080607-8010, ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


Iliana Sjölén Enarsson 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 1 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-22 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 48 Dnr 00188/2021  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ansökan om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av 


unga (LVU) § 1 och 2 av Stefka Taseva (160822-T000) ska återtas och inte 


verkställas. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Stefka Taseva (160822-T000) 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-22 


Förvaltningsrätten i Falun 


Ombud 


Akt 
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§ 49 Dnr 00189/2021  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ansökan om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av 


unga (LVU) § 1 och 2 av av Lina Qvorova (171109-T000) ska återtas och 


inte verkställas. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Lina Qvorova (171109-T000) 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-22 


Förvaltningsrätten i Falun 


Ombud 


Akt 
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§ 50 Dnr 00190/2021  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ansökan om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av 


unga (LVU) § 1 och 2 av Javor Evdokimova (200422-T010) ska återtas och 


inte verkställas. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Javor Evdokimova (200422-T010) 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-22 


Förvaltningsrätten i Falun 


Ombud 


Akt 
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§ 51 Dnr 00082/2022  


Borttagning av uppgifter ut socialtjänstens register 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Avslå begäran att radera uppgifter i socialtjänstens register. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Grunder för att behandla personuppgifter hos IFO är oftast; 


 


Avtal 


Allmänt intresse 


Myndighetsutövning 


Rättslig förpliktelse 


 


Det är dock viktigt att komma ihåg att IFO är en offentlig myndighet och att 


möjligheten att få personuppgifter raderade är begränsade, bland annat på 


grund av offentlighetsprincipen.  Om man grundar behandlingen av någon på 


den rättsliga grunden myndighetsutövning eller uppgift av allmänt intresse 


har man rätt att invända mot den. Då är man tvungna att visa att det finns 


berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än personens intressen, 


rättigheter och friheter i det specifika fallet. 


 


Man kan inte heller radera uppgifter om det finns ett lagstadgat krav på att 


uppgifterna ska sparas, till exempel beslut i ärenden. 


 


I det specifika fallet kan man inte hänvisa till avtal men väl till de övriga 


grunderna. IFO har bland annat skyldighet att journalföra löpande 


information i ärendet, varför detta väger tyngre än personens rättighet och 


intresse.  


 


Det är viktigt att veta att IFO:s journalföring inte går in under 


patientdatalagen. Om det inte finns en fastställd delegationsordning om vem 


som fattar avslagsbeslut om rätt till begäran av radering, går man till den 


som är ytterst ansvarig; det vill säga det är nämnden som ska fatta ett 


formellt avslagsbeslut.  
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Beslutet är överklagningsbart och överklagas i förekommande fall till 


Integritetsskyddsmyndigheten.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 


Begäran daterad den 23 februari 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-22 


Handläggare (för vidarekommunicering) 


Akt 
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§ 52 Dnr 00032/2022  


Domar för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 mars 2022 


finns följande domar för kännedom:  


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 107-22 gällande ansökan 


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


Förvaltningsrätten beviljade vård och dömde i enlighet med arbetsmarknads- 


och socialnämndens beslut. 


 


Kammarrätten i Sundsvall har meddelat slutgiltigt beslut i mål 3604-21. De 


beslutar att inte ge prövningstillstånd för överklagande gällande dom från 


förvaltningsrätten gällande utbetalning av försörjningsstöd. Beslutet innebär 


att arbetsmarknads- och socialnämndens ursprungliga beslut kvarstår.


             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 


Domar daterade i mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 53 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 1 mars 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande ett omedelbart 


omhändertagande enligt 6 § LVU med polishandräckning enligt 43 § LVU. 


 


Den 1 mars fattades ett ordförandebeslut gällande ett placeringsbeslut enligt 


11 § LVU. 


  


Den 10 mars fattades ett ordförandebeslut gällande en omplacering enligt 11 


§ LVU.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 


Beslut daterade i mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 54 Dnr 00027/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 mars 2022 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 


gång framåt inom förvaltningen. 


 


Förvaltningschefen informerar om följande: 


- past covid - gradvis öppnande av förvaltningens verksamheter. 


- nätverkspåtryckningar; skyddsperspektiv för personalen samt 


informationsinsatser bland de etniska föreningar. 


- Ukrainakriget och eventuella effekter för Ljusdals kommun. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 55 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 mars 2022 


presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning med hjälp 


av nyckeltal per februari 2022.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 56 Dnr 00005/2021  


Budget 2022, ELP 2023-2024 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Justera detaljbudget inom arbetsmarknads- och socialnämndens ram för 


2022 – i enlighet med tabell i tjänsteskrivelsen.  


Sammanfattning av ärendet 


I arbetet med detaljbudget och prognos har förvaltningen parallellt sett över 


vilka ytterligare effektiviseringsmöjligheter som kan finns under 2022. 


Särskilt har arbetsmarknadsenheten (AME) i det nya 


arbetsmarknadspolitiska landskapet fokuserat på möjligheter istället för 


hinder. Och även hittat betydande möjligheter att bedriva sitt arbete med 


högre intäkter utifrån olika tillämpningar som arbetsförmedlingen (AF) 


hanterar. De effektiviseringar vi sett har parallellt lett till att förvaltningen i 


detta också föreslår en intern justering av detaljbudgeten. 


 


I dialog med AF har AME nu möjlighet att bereda plats för ett tiotal 


kommunplacerade i etableringen som får språkpraktik inom AME. För dessa 


individer medföljer även ett bidrag från AF till AME - för språkstöd. Dessa 


aktuella personer har sedermera möjligheten att efter genomgången praktik 


erhålla anställning med anställningsstöd på sedvanligt sätt. Både AF och 


flyktingenheten ser mycket positivt på detta, ur integrationssynpunkt.   


 


AME:s kostnader kan därmed också sänkas avsevärt under 2022. AME kan 


parallellt med detta också avsluta ett 20-tal relativt kostsamma nystartsjobb 


(under våren och försommaren) – och istället anställa andra individer på  s.k. 


introduktionsanställning. Mellanskillnaden mellan dessa anställningstyper är 


cirka 7 000 kr / månad och anställd, till fördel för AME:s ekonomi. 


  


Dessa åtgärder bidrar till att AME bedöms kunna minska sina kostnader med 


cirka 3 miljoner under året – och fortfarande kunna utföra samma mängd 


arbetsuppgifter. 


 


Förvaltningen vill därför flytta tre miljoner inom ramen för AME och 


överföra dessa till individ- och familjeomsorgens (IFO) ram. Dessa medel 


tänks fördelas främst till placeringar barn/unga samt placeringar vuxen – för 


att bättre motsvara den ram som ses som realistisk för dessa utgiftsposter.  


 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


22(48) 


Datum 


2022-03-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Inom IFO tänks också ett par interna justeringar för att anpassa 


detaljbudgeten utifrån den ekonomiska verklighet som vi ser. 


Försörjningsstöd får en något minskad budget i förslaget – detta utifrån att 


kostnadsansvaret för uppehälle för inskrivna på stödboende unga, nyligen 


har överförts från Försörjningsstöd till placerande enheter. 


 


Förvaltningen vill också flytta medel i detaljbudget från IFO övrigt till 


placeringar. Detta utifrån att vakanser samt beräknade statsbidrag ger en 


minskad beräknad kostnad på IFO övrig än vad som tidigare anslagits. I 


tabell nedan beskrivs dessa justeringar total effekt på respektive konton. 


 


Denna interna justering av detaljbudgeten medför att den angivna 


detaljbudgeten, utifrån de faktorer som är kända idag, blir realistisk och 


möjlig att hålla för varje enhetschef.      


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 


Yrkanden 


Kennet Hedman (M) och Maria Fernmalm (S) yrkar bifall till 


beslutsförslaget. 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Kommunstyrelsen för kännedom 


Akt 
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§ 57 Dnr 00003/2022  


Budgetuppföljning 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Godkänner helårsprognosen 2022 för drift samt investeringar per februari 


och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen. 


Sammanfattning av ärendet 


Med utgångspunkt i redovisningen per 28 februari har en prognos gjorts för 


helårsresultatet för arbetsmarknads- och socialnämnden. Prognosen visar ett 


sammanställt resultat för förvaltningen på +/- 0. 


 


Förvaltningen och controllers har bedrivit ett intensivt arbete med 


prognosarbetet. Då det är första gången som prognos per februari görs, så 


finns inte tidigare upparbetade spår för hur detta skall göras. Det bokförda 


resultatet av 2 månaders utgifter och intäkter är vanskligt att dra slutsatser 


utav. Sålunda behöver detta kompletteras på olika sätt. Vi har bland annat 


försökt fastställa den ekonomiska höjd vi gått in i 2022 på – via nyckeltal 


och analys av trender under det senaste halvåret.  


 


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har också parallellt sett över vilka 


effektiviseringsmöjligheter som finns under 2022. Det handlar exempelvis 


om vilka ekonomiska vinster som kan göras av den ”nya insatsen” för att 


minska och korta av placeringar inom barn/unga – samt om effektiviseringar 


och möjliga ökade intäkter för åtgärdsanställda inom 


arbetsmarknadsenheten, AME. Dessa effektiviseringar har parallellt lett till 


att förvaltningen föreslår en intern justering av detaljbudgeten. Detalj-


budgetjusteringen lyfts också som ett separat ärende till nämnden. 


 


Varje enhetschef har gjort bedömningar av sin egen kostnadsutveckling 


under året. 


  


Detta arbete har slutligen utmynnat i bedömningen att ett nollresultat är 


realistiskt utifrån de faktorer som är kända idag. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2022 


Prognos drift daterad den 10 mars 2022 
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Prognos investeringar 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 58 Dnr 00397/2019  


SKOS 2.0 - ett samverkansprojekt arbetsmarknads- och 
socialnämnden 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Projekt SKOS 2.0 är ett samverkansprojekt mellan utbildningsförvaltningen 


och arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som pågått sedan juni 2019.  


 


Utifrån att behov identifierats av ökad samverkan mellan förvaltningarna, 


gällande barn och ungdomar som befinner sig i farozonen för att fara illa, 


beslutades om att tillsätta en projektledare för inventera det arbete som görs i 


kommunen, samt för att ta fram förslag på hur det förebyggande arbetet och 


de tidiga insatserna till målgruppen kan organiseras. 


Syftet med projektet var att titta på hur samverkan i förebyggande och tidiga 


insatser kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ser ut idag, 


vad fungerar bra och vad behöver utvecklas.  


 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 mars 2022 


deltar Ida Albinsson och informerar om nuläge.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 59 Dnr 00080/2022  


Ersättning särskilt förordnad vårdnadshavare 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ersättningen till särskilt förordnad vårdnadshavare fastställs till 5,7 


procent av ett prisbasbelopp. 


 


2. Ersättningen betalas ut per månad. 


 


3. Ersättningen indexregleras, vilket innebär att den kopplas till den årliga 


uppräkningen av prisbasbeloppet. 


 


4. Uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på delegation för 


beviljande av ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare.  


Sammanfattning av ärendet 


Frågan gällande ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare har 


aktualiserats då förvaltningen arbetar intensivt för att få till stånd 


vårdnadsöverflyttningar där det bedöms vara för barnets bästa. I vissa 


förekommande fall är av rättsväsendet utsedd vårdnadshavare inte alltid den 


samma som familjehemmet som barnet vistas i. Då behöver den utsedda 


särskilt förordnade vårdnadshavaren ersättas för uppdraget. I dagsläget 


saknas lagstöd för ersättningsfrågan avseende uppdraget och därför behöver 


arbetsmarknads- och socialnämnden ta ett beslut gällande ersättning så att 


varje enskilt fall inte behöver behandlas i nämnden.  


 


Förslaget är att ersättningen ska utgå från prisbasbeloppet som för 2022 är 


satt till 48,300 kronor och att den ska indexregleras så att den följer den 


årliga uppräkningen. Ersättningen ska ligga på 5,7 procent av 


prisbasbeloppet och blir då 2,753 kronor/månad för 2022. 


            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 60 Dnr 00077/2022  


Avvikelserapporter årssammanställning 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 


ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska avvikelser rapporteras, 


dokumenteras, analyseras och åtgärdas. Avvikelse i detta sammanhang är en 


händelse som medfört eller kunnat medföra någon typ av obehag eller skada 


för brukare/klient. Genom att utreda och ta tillvara erfarenheter av avvikelser 


kan verksamheten vidta förebyggande åtgärder och därmed höja säkerheten 


och kvaliteten. 


 


En avvikelsemodul finns i verksamhetssystemet Treserva för att hantera 


avvikelser och även rapporter enligt lex Sarah. Bilagan Sammanställning 


avvikelser 2020 till ASN redovisar IFO:s verksamheter, som är den 


verksamhet inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen som använder 


Treserva. Arbetsmarknadsenheten och flyktingenheten hanterar sina 


avvikelser manuellt och har under 2021 inte rapporterat några avvikelser i 


sina verksamheter. 


 


Antal avvikelserapporter för IFO varierar något mellan åren, men sett i ett 


lite längre perspektiv ser rapporteringen stabil ut, dvs. enheterna har 


kännedom om att de ska rapportera oönskade händelser för analys och 


åtgärder. Andelen åtgärdade och slutförda avvikelser har ökat ytterligare till 


en utmärkt nivå, vilket ger ett bra underlag för kvalitetsutveckling. 


 


De flesta avvikelser är rapporterade inom området Handläggning. Den 


vanligaste åtgärden som angavs var Genomgång rutiner, en tydlig signal om 


att enheterna jobbar hårt med att se till att rutiner finns och följs. För en 


helhetsbild, se bilagan Sammanställning avvikelser 2021 till ASN. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 


Bilagor avvikelserapporter (statistik och analys) daterade den 17 januari 


2022 
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Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 61 Dnr 00011/2021  


Sammanställning lex Sarah 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Rapporten godkänns. 


Sammanfattning av ärendet 


Under 2021 har två lex Sarah-rapporter utretts gällande arbetsmarknads- och 


socialnämndens ansvarsområde.  


 


Den ena rapporten handlade om felaktigt utlämnade handlingar och 


bedömdes så allvarlig att en anmälan till IVO gjordes. IVO ansåg att 


bakomliggande orsaker hade identifierats och nödvändiga åtgärder 


genomförts i verksamheten. Åtgärderna var att rutinerna ska vara tydliga, 


aktuella och följas samt att arbetsledningen ansvarar för att det sköts. 


 


Den andra rapporten handlade om brister i handläggning, dokumentation och 


otydlighet runt delegation. Föreslagna åtgärder var översyn och vid behov 


revidering av delegationsordningen för aktuell situation, spärr i Treserva om 


möjligt och genomgång av aktuell process i arbetsgruppen. Dessa åtgärder 


behöver följas upp under våren 2022. 


 


Efterlevnaden av lex Sarah fungerar väl så till vida att rapporter görs och 


utreds. Processen behöver förbättras vad gäller uppföljning av genomförande 


och effekt av föreslagna åtgärder. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 62 Dnr 00078/2022  


Sammanställning synpunkter och klagomål 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Rapporten godkänns. 


Sammanfattning av ärendet 


Under 2021 har det diarieförts 17 synpunkter och klagomål inom 


arbetsmarknads- och socialnämnden. Samtliga var riktade till IFO; fem inom 


Barn och mottagning, tre inom Ungdom, tre inom Försörjningsstöd, tre inom 


Familjerätt, två gällande Familjehem och ett som riktar sig till nämnden.  


 


Klagomålen handlar till största delen om frågor som berör umgänge, 


handläggning och brist på information. Synpunktslämnarna anser att de inte 


har fått den information de har behov av och att de inte blivit tillräckligt 


lyssnade på under ärendets gång.  


 


Av de 17 inkomna klagomålen är 13 analyserade och slutförda. Bekräftelse 


och återkoppling har skett i flertalet ärenden; något klagomål har varit 


anonymt, ett par synpunktslämnare har inte önskat återkoppling. I fem 


ärenden har bekräftelse inte skett fastän det borde ha gjort det. 


 


För två av de analyserade klagomålen fann man att förbättring behövs i 


verksamheten som åtgärdats genom översyn och förtydligande av rutiner. 


För övriga analyserade klagomål fann man inte någon avvikelse i 


verksamheten och det har därför inte varit relevant med åtgärder. 


Rutinen för hantering av synpunkter och klagomål har gåtts igenom på 


ledningsgrupp och reviderats så att vi bättre ska uppfylla kvalitetskraven i 


SOSFS 2011:9 och ge synpunktlämnarna ett bra bemötande. Det har 


resulterat i att under andra hälften av året har processen fungerat mycket 


bättre och kvaliteten i hanteringen har ökat med kortare analystider, mer 


konkreta slutsatser och åtgärder samt bättre kontroll och överblick. 


            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 
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Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 63 Dnr 00038/2022  


Internkontrollplan utfall 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Rapporten godkänns. 


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan för 2021 har följts 


upp. 


 


Internkontrollplanen innehåller 26 olika kontrollpunkter inom 23 områden. 


Tre kontroller har inte utförts enligt plan; se punkterna 15, 19 och 26 i 


Internkontrollplan ASN 2021 – utfall.  


 


Dessa punkter handlar om: 


- Kompetensförsörjningsplan som inte finns, men har prioriterats ner då det 


finns bra kompetens hos förvaltningen och behoven följs löpande. 


- Kvalitetsuppföljningar som inte har gjorts under 2021 pga. pandemin. 


- Genomgång av avtalsarkiv, där ansvaret numera ligger på 


inköpsavdelningen. 


 


Utfallet för de flesta av punkterna är separat rapporterade i arbetsmarknads- 


och socialnämnden under 2021 och resultaten av kontrollerna finns i dessa 


rapporter. För några av kontrollerna finns resultatet direkt i dokumentet 


Internkontrollplan ASN 2021 – utfall; se punkterna 10, 23, 24 och 25. 


Färgerna i internkontrollplanen är den initiala riskbedömningen som gjorts 


utifrån riskbilden. Riskbedömningen har inte bäring på utfallet. Utfallet 


presenteras i den yttersta högra kolumnen.  


                        


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2022 


Internkontrollplan 2021 med utfall 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Kommunstyrelsen för kännedom 


Akt 
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§ 64 Dnr 00104/2020  


Personuppgiftsincidenter inom arbetsmarknads- och 
socialnämndens verksamhetsområde 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Godkänner rapporten.   


Sammanfattning av ärendet 


Under 2021 har en personuppgiftsincident inträffat inom arbetsmarknads- 


och socialnämndens ansvarsområde.  


 


Incidenten handlade om att sekretessinformation kastats i vanlig papperskorg 


i det låsta skrivarrummet. 


 


Åtgärder är genomförda: Papperskorgen är borttagen från den aktuella 


platsen och har ersatts med ett sekretesskärl. 


 


Incidenten anmäldes inte till IMY.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 65 Dnr 00036/2022  


Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Signs of Safety är ett förhållningssätt för att förbättra samarbetet med 


familjer när det handlar om barn- och ungdomsvård. Under en digital 


nationell konferens hösten 2021 höll två medarbetare från individ- och 


familjeomsorgen ett föredrag om hur Signs of Safety förts in hos 


socialtjänsten i Ljusdals kommun. De fick beröm för hur de jobbat och 


många kommuner har hört av sig efter konferensen med frågor om råd och 


tips. På nämndsammanträdet den 22 mars 2022 får arbetsmarknads- och 


socialnämnden ta del av den filmade föreläsningen. 


 


2020 började socialtjänsten i Ljusdal att implementera förhållningsättet 


Signs of Safety. Fokus i förhållningssättet ligger på barnet bästa, att hitta 


lösningar, skapa goda relationer och nätverk runt barnet och familjen. Allt 


för att säkerställa barns och ungas säkerhet och skydd. Arbetet tillsammans 


med familjen bygger på tillit och respekt. 


Stora delar av arbetsmarknads- och socialförvaltningens medarbetare har nu 


genomfört grundutbildning i Signs of Safety och förhållningssättet ska också 


användas inom försörjningsstöd och inom vuxenenheten när det gäller till 


exempel missbruk och beroende av alkohol eller droger. 


 


Mål med Signs of Safety 


Med utgångspunkt i barns, familjers och enskilda vuxnas egna resurser är ett 


mål att personen eller familjen ska uppleva att de får rätt stöd eller insats. 


Detta för att fler barn ska få växa upp med sin familj och barnet, familjen 


eller nätverket runtom ska uppleva ökad delaktighet i hela processen. 


 


Hur kom Signs of Safety till? 


Förhållningssättet Signs of Safety utvecklades i Australien under 1990-talet 


av Andrew Turnell och Steve Edwards tillsammans med fler än 150 


medarbetare inom barnskydd.  







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


35(48) 


Datum 


2022-03-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 


Återkoppling från andra kommuner 


Filmad föreläsning 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 66 Dnr 00138/2020  


Bilpoolen 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Debitering för användning av bilpoolens fordon ökas till 50 kronor/mil 


samt 100 kronor/timme de används från och med 1 april 2022.   


 


2. Ärendet återupptas när bilpoolsutredningen är klar. 


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 14 december 


2021 reviderades prislistan för arbetsfordon utifrån rådande läge med 


betydligt dyrare bensin- och dieselpris (se bifogade dokument). Vad som inte 


följde med i den beslutade revideringen var priserna för bilpoolens fordon. 


Även dessa påverkas av det rådande drivmedelspriset och behov finns även 


där av en revidering. 


 


Under 2020 begärde arbetsmarknads- och socialnämnden att 


kommunstyrelsen skulle utreda bilpoolens tillhörighet, men på grund av 


pandemin har den utredning precis påbörjats. En revidering av prisbilden kan 


inte vänta tills utredningen är klar och presenterad, för då finns risken för ett 


stort underskott för verksamheten. 


 


Bilpoolens bilar kördes 83,971 km under 2021, 125,853 under 2020, 339 236 


kilometer under 2019 och 272 627 km under 2018. Statistiken avser de bilar 


som finns bakom kommunhuset.        


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 


Reviderad prislista för tjänster beslutad den 14 december 2021 


Protokollsutdrag ASN 2021-12-14 § 216 


Yrkanden 


Kennet Hedman (M) yrkar på 50 kronor milen och 100 kronor timmen. 


Ärendet återupptas efter att bilpoolsutredningen är klar. 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandet från Kennet Hedman under proposition och 


finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller yrkandet. 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Kommunstyrelsen för kännedom 


Akt 
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§ 67 Dnr 00005/2019  


Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden de 


förslag som skickats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till 


grund för sammanställningen i mars 2022 ligger en genomgång av protokoll 


och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsmarknads- 


och socialnämndens arbetsutskott IFO till och med sammanträdet den 1 mars 


2022. 


 


Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de 


har rapporterats till arbetsmarknads- och socialnämnden som klara en gång 


tas de bort från listan. Färgen orange innebär att ärendet pågår och rött att 


inget har hänt sedan beslutet togs.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022 


Sammanställning tabell daterad den 14 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 68 Dnr 00006/2019  


Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens uppdrag till förvaltningen 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden de 


uppdrag som har getts från arbetsmarknads- och socialnämnden till 


förvaltningen. Till grund för sammanställningen i mars 2022 ligger en 


genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden 


samt arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO och till och 


med sammanträdet den 1 mars 2022. 


 


Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de 


har rapporterats som klara en gång tas de bort från listan. Färgen orange 


innebär att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.


             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2022 


Sammanställning tabell daterad den 14 mars 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 69 Dnr 00007/2019  


Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens hantering av uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.    


Sammanfattning av ärendet 


Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden 


hanteringen av de uppdrag som har kommit från kommunstyrelsen och 


kommunfullmäktige. Till grund för sammanställningen i mars 2022 ligger en 


genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden 


och arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO till och med 


arbetsutskottssammanträdet den 1 mars 2022.  


 


Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en 


redovisning för arbetsmarknads- och socialnämnden. Färgen orange innebär 


att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2022 


Sammanställning tabell daterad den 14 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 70 Dnr 00019/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, daterade den 11 mars 2022, över delegeringsbeslut inom 


individ- och familjeomsorgen i februari 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 8 mars 2022 


Listor delegeringsbeslut översikt och detalj daterade den 11 mars 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 71 Dnr 00031/2022  


Ärenden för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


 


2. Om de utredningar som nämns under detta ärende genomförs och 


lagförslagen blir verklighet kommer vissa delar att innebära fördyringar för 


arbetsmarknads- och socialnämnden. Detta behöver uppmärksammas redan 


nu inför det som komma ska. 


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämnden den 22 mars 2022 finns följande 


ärenden för kännedom: 


Plan och bygg har upprättat förslag till Detaljplan för Järvsö-Hamre 5:13 


m.fl. i Järvsö. Samhällsservicenämnden har beslutat att skicka ut förslaget 


för samråd i syfte att inhämta synpunkter. Syftet med detaljplanen är att 


planlägga för bostäder. För att ge tillfälle till att samråda om planförslaget 


hålls det därför tillgängligt under tiden 2022-03-10 till och med 2022-03-31. 


Har ni synpunkter på förslaget bör dessa ha inkommit till samhällsservice-


förvaltningen senast den 31 mars 2022.  


 


Då detta detaljplaneförslag inte på något sätt påverkar arbetsmarknads- och 


socialnämndens verksamhetsområden har presidiet valt att inte ta upp det till 


behandling. Handlingarna finns i sin helhet hos nämndsekreterare.   


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


Hovrättspresident Anders Hagsgård föreslår i en utredning att principen om 


”barnets bästa” ska få större genomslag i LVU-ärenden. Enligt förslaget ska 


tvångsvårdade barn kunna vara fortsatt placerade – även om föräldrarna 


ordnat upp sin tillvaro. 


 


Vad de upplever som sin föräldrarätt kommer ibland få ge vika för vad som 


är bäst för barnet, enligt Anders Hagsgård. Hagsgård har haft socialutskottets 


uppdrag att ta fram lagförslag som ger principen om ”barnets bästa” större 


tyngd när en domstol eller socialnämnd prövar om tvångsvården av ett barn 


ska upphöra. 


 


Han föreslår att barn som tvångsvårdas med stöd av LVU ska kunna vara 


fortsatt placerade, även om de biologiska föräldrarna inte längre brister – 
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förutsatt att socialnämnden eller domstolen bedömer att det är det bästa för 


barnet. avsikten med förslagen inte att fler barn ska vårdas med stöd av 


LVU. Men konsekvensen kan bli att fler barn är placerade under längre tid.  


 


Om utredningens principer fastställs kan det i slutändan komma ett påverkar 


arbetsmarknads- och socialnämndens budget så tillvida att placeringar blir 


mer kostsamma då de kan komma att löpa på längre tid. 


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


Med anledning av coronapandemin har SKR tagit initiativ till en stödlista 


som uppdateras löpande med tips på olika former av aktiviteter i kristid. Ett 


stort antal aktörer medverkar till att utveckla stödlistan. Dock har arbetet 


med stödlistan fortsatt i och med kriget i Ukraina. 


 


I kristider finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest 


och självmordstankar. Detta möter många invånare och inte minst de som 


jobbar i socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Tillsammans med 


ett hundratal aktörer – kommuner, regioner, myndigheter och 


frivilligorganisationer – har SKR tagit fram en omfattande samling råd och 


länkar till olika former av stöd på projekt Uppdrag Psykisk Hälsas 


webbplats. 


Listan är ett bra verktyg för de handläggare som möter fram för allt barn och 


unga med en stor oro både avseende dagens skeenden, men även inför 


kommande extraordinära händelser. Stödlistan finns att läsa i sin helhet på  


https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/psykiskhalsa/stodlis


taforpsykiskhalsaikristid.46550.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium


=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=SKR+Socialtj%c3%a4


nst+februari+2022 


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


Den 1 mars överlämnade regeringen proposition 2021/2022:138 till 


riksdagen. I den finns förslag om att det ska införas ett särskilt brott för 


hedersförtryck. Förslagen i propositionen innebär att det ska införas ett nytt 


brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck. Brottet innebär att det 


införs en särskild strängare straffskala för den som upprepat begår vissa 


brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv och där gärningarna 


utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade 


att allvarligt skada personens självkänsla.  


 


Straffet föreslås vara fängelse i lägst ett och högst sex år. Förslagen innebär 


att den kritik som Lagrådet framfört rörande konstruktionen av brottet och 


straffskalan omhändertas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 


2022. Det är i dagsläget svårt att säga hur dessa ändringsförslag skulle 


påverka arbetsmarknads- och socialnämnden. 


-------------------------------------------------------------------- 
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Regeringen har beslutat att en särskild utredare får i uppdrag att bland annat 


se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn. 


Utredaren ska också ta ställning till om det ska införas en 


straffskärpningsgrund för brott med hatbrottsmotiv mot kvinnor och om det 


straffrättsliga skyddet för äldre och andra särskilt utsatta behöver förstärkas.  


 


Skärpta straffrättsliga åtgärder som särskilt gäller sexualbrott mot barn har 


vidtagits både inom ramen för 2018 års sexualbrottsreform och i andra 


sammanhang. Enligt regeringen finns det dock anledning att överväga om 


lagstiftningen gällande sexualbrotten behöver stärkas ytterligare. 


 


Utredaren ska bland annat: 


• se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn i åldern 


15 till 17 år, särskilt i förhållande till utnyttjande av barn genom köp av 


sexuell handling. 


• se över regelverket om utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, 


köp av sexuell tjänst och koppleri i fråga om prostitution genom användande 


av internetbaserade verktyg, i synnerhet när det gäller minderåriga och så 


kallad sugardejting. 


Utredaren ska också överväga en ny straffskärpningsgrund för brott med hat-


brottsmotiv mot kvinnor och ta ställning till om det straffrättsliga skyddet för 


äldre och andra särskilt utsatta behöver förstärkas. 


 


Uppdraget att se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av 


barn och uppdraget att överväga en straffskärpningsgrund för brott med hat-


brottsmotiv mot kvinnor är en del av regeringens åtgärdspaket för att 


intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Senast den 24 augusti 2023 


ska utredaren redovisa sitt uppdrag. Det utredningen kommer fram till kan 


påverka arbetsmarknads- och socialnämnden så till vida att 


anmälningsplikten antas förstärkas ytterligare. 


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


Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har släppt en 


ny rapport om standardiserade bedömningsmetoder för barn och unga som 


används inom socialtjänsten.  


 


SBU:s rapport visar att det behövs dels nya välgjorda systematiska 


översikter, dels nya primärstudier om standardiserade bedömningsmetoder 


för barn och unga som används inom socialtjänsten. I rapporten har man 


fokuserat på bedömningsmetodernas psykometriska egenskaper, det vill säga 


hur valida och reliabla de visat sig vara. SBU har även fokuserat på metoder 


som är relevanta för svensk socialtjänst. 
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Rapporten går att få i sin helhet av nämndsekreterare samt att den har 


delgetts förvaltningen. 


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


I en lagrådsremiss föreslår regeringen ett stärkt skydd för barn i 


internationella vårdnadstvister. Förslagen kompletterar en EU-förordning 


som nyligen antagits. Vårdnadstvister är svåra för alla inblandade och 


särskilt för barnen. Vid en internationell vårdnadstvist slits barnet dessutom 


mellan föräldrar i två länder. Ibland leder en konflikt mellan föräldrarna så 


långt att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar av en av dem. 


 


Genom den nya förordningen stärks barns och föräldrars rättssäkerhet. Det 


kommer att gå snabbare och enklare att verkställa avgöranden om 


föräldraansvar inom EU. Dessutom förbättras informationsutbytet mellan 


medlemsstaterna, vilket underlättar domstolarnas och myndigheternas 


handläggning.  


 


EU:s Bryssel II-förordning gäller frågor om äktenskapsskillnad, 


föräldraansvar och internationella bort-för-an-den av barn. Den innehåller 


regler om vilken medlemsstats dom-stol som kan pröva en tvist och regler 


om erkännande och verkställighet av avgöranden i EU. 


Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 


Därför är det i dagsläget svårt att ge något entydigt svar på hur 


arbetsmarknads- och socialnämnden kan komma att påverkas.      


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2022 


Yrkanden 


Kennet Hedman (M) yrkade på att kommunstyrelsen behöver informeras om 


de fördyringar som kommande lagförslag kan komma att innebära. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer yrkandet från Kennet Hedman under proposition och 


finner att arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig bakom yrkandet. 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 72 Dnr 00030/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämnden den 22 mars 2022 finns följande 


protokoll för kännedom: 


Protokollsutdrag KS 2022-02-10  § 32 Barnkonventionens implementering i 


Ljusdals kommun Beslut: 1. Säkerställa att kommunens styrdokument 


synliggör barns rättigheter. a) Genomförs vid revidering av styrdokument.  2. 


Handlingsplan för att stärka barns rättigheter a) Tas fram under 2022 av 


enheten för strategisk och hållbar utveckling i samverkan med övriga 


förvaltningar. 3. Checklista för barnkonsekvensanalys a) Tas fram under 


2022 av enheten för strategisk och hållbar utveckling samverkan med övriga 


förvaltningar. 4. Utbildningsinsatser till nämnder inklusive kommunstyrelsen 


och kommunfullmäktige. a) Övergripande ansvar för utbildning har enheten 


för strategisk och hållbar utveckling i samarbete med respektive förvaltning. 


5. Utbildningsinsatser till förvaltningarnas verksamheter. a) Övergripande 


ansvar för utbildning har enheten för strategisk och hållbar utveckling i 


samarbete med respektive förvaltning. 6. Arbetet ska finansieras inom 


befintlig budgetram. 7. Kommunstyrelsen ska få en redogörelse av arbetet 


under fjärde kvartalet 2022.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-03-28 


Akt 
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§ 73 Dnr 00033/2022  


Utbildningar och kurser 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Den 30 mars 2022 klockan 13.00–15.30 inbjuder 


diskrimineringsombudsmannen till ett webbinarium med temat Kan 


skillnader i socialtjänstens insatser innebära risk för diskriminering? 


Socialsekreterares föreställningar om kön, ålder, etnisk tillhörighet och 


funktionsnedsättning kan påverka socialtjänstens insatser för barn och unga. 


Det visar en forskningsrapport som tagits fram av forskarna Katarina Grim 


och Birgitta Persdotter vid Karlstad universitet på uppdrag av DO. Enligt 


rapporten kan skillnader i socialtjänstens insatser på flera områden innebära 


en risk för diskriminering och utgöra hinder för allas lika rättigheter och 


möjligheter. 


 


På webbinariet presenterar forskaren Birgitta Persdotter, lektor i socialt 


arbete vid Karlstads universitet, rapporten ”Skillnader som kan utgöra risk 


för diskriminering? En kvalitativ studie om faktorer som påverkar 


socialsekreterares bedömningar och beslut inom den sociala barn- och 


ungdomsvården”. Webbinariet inleds av diskrimineringsombudsman Lars 


Arrhenius. 


 


Det är kostnadsfritt att delta och anmälan ska göras via länken: 


https://enkat.do.se/index.php?r=survey/index&sid=491348&lang=sv 


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


Den 28 mars 2022, kl. 13.15-14.45 bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till 


webbinarium med temat Uppgifter om våld är inget undantag. 


 


Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringens kartlagt i vilken  


utsträckning och på vilket sätt våld eller andra övergrepp framförts i mål om  


vårdnad, boende och umgänge, samt i vilken utsträckning de beaktats i 


domar.  


Totalt har 814 domar granskats. Som rapporttiteln anger är uppgifter om våld  


inget undantag. Våld eller andra övergrepp mot förälder eller partner eller 


barn uppges i 64 procent av de granskade målen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Kartläggningen visar att riskbedömningar brister och att uppgifter om våld  


beaktas i låg utsträckning vid målens avgörande, vilket kan få allvarliga 


konsekvenser. I de mål som kartlagts framkommer att barnrättsperspektivet 


inte sällan brister och det finns en risk att barn kan tvingas till att bo och ha 


umgänge med en våldsutövande förälder. Gästföreläsare är Anna Norlén Leg 


Psykolog, Leg Psykoterapeut Verksamhetschef och rektor Ericastiftelsen. 


 


Webbinariet är kostnadsfritt och anmälan ska göras före 24 mars via följande 


länk: Webbinarium: "Våld är inget undantag": Anmälningen genomförs via 


Webropol (webropolsurveys.com) 


            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2022 
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