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§ 64 Dnr 00094/2019 

Vård med stöd av LVU 
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§ 65 Dnr 00007/2023 

Domar för kännedom 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023 

finns följande domar för kännedom: 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4832-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet 

och skickar tillbaka målet till arbetsmarknads- och socialnämnden för 

förnyad prövning.    

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 32-23 gällande vård med 

stöd av LVU. Förvaltningsrätten fastställer vården och dömer i enlighet med 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden. 

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat slutgiltigt beslut i mål 120-23 

gällande ekonomiskt bistånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd 

och därmed står beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3434-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 

beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.  

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat slutgiltigt beslut i mål 43-23 

gällande vård med stöd av LVU. Avskriver målet då den klagande har 

återkallat sitt överklagande. Därmed står beslutet från arbetsmarknads- och 

socialnämnden fast. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2023 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Akt 
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§ 66 Dnr 00010/2023 

Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska arbetsmarknads- och socialnämnden 

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

förordnad person gällande omedelbara omhändertaganden.  

Även omplaceringsbeslut är att betrakta som omedelbara omhändertaganden 

enligt definition i socialtjänstlagen. Dessutom ska nämnden informeras om 

andra ordförandebeslut. 

Den 2 mars 2023 fattades ett ordförandebeslut gällande ett omedelbart 

omhändertagande enligt § 6 LVU. 

Den 2 mars 2023 fattades ett ordförandebeslut gällande en placering efter 

omhändertagande enligt § 11 LVU. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2023 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Akt 
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§ 67 Dnr 00165/2020 

Nya lagar och förändringar i befintliga lagar 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Under 2023 var det tänkt att det skulle finnas en ny socialtjänstlag på plats, 

men det kom inget beslut om det. Den regering som tog över efter valet har 

förklarat sig villig att gå vidare och idag är tanken att lagen ska träda i kraft 

under 2024. 

Utredningen som ligger till grund för arbetet med den nya socialtjänstlagen 

har föreslagit en hel del åtgärder som kan komma att innebära nya sätt att 

hantera myndighetsutövning både för förvaltning och nämnd. 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023 får 

ledamöterna se diskussionsfilmen Rätt hjälp i tid! Tillsammans för en ny 

socialtjänstlag som är ett samarbete mellan BRIS, fackförbundet Vision, 

Akademikerförbundet SSR, Föreningen Sveriges socialchefer och Sveriges 

kommuner och regioner.  

Filen är 1 timme lång och därför delas den upp i halvtimmesblock med 

fikarast mellan dessa.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2023 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Akt 
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§ 68 Dnr 00003/2023  

Förvaltningschefen informerar 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt på 

arbetsmarknads- och socialförvaltningen.  

       

Kenneth Forssell informerar om följande: 

- Information om Ukraina och massflyktsdirektivet 

- Rekrytering och personalsituation 

- Medarbetarundersökning 2022 bearbetas och kommer så snart det är 

möjligt presenteras för arbetsmarknads- och socialnämnden 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Akt 
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§ 69 Dnr 00011/2023  

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Informationsärendet på arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde 

den 21 mars 2023 kommer att vara uppdelat i två delar. 

 

Under den första delen informerar enhetschef Sara Eriksson om 

vuxenenhetens verksamhet och uppdrag samt att SKRs film om missbruk 

visas. 

 

Del 2 som är planerad till eftermiddagen kommer att innehålla ytterligare 

information om jäv och jävsproblematik samt information om vad som 

händer efter nämndens beslut om ett ärende överklagas. Under denna del får 

nämnden även information om budgetprocess, årshjul  och tidsplan gällande 

ekonomi av controller Jennie Olsson.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Akt 
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§ 70 Dnr 00210/2022  

Månadsrapporter inklusive prognoser 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Godkänner helårsprognosen 2023 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 prognos 

per februari. Det bokförda resultatet av 2 månaders utgifter och intäkter är 

emellertid rätt vanskligt att dra långtgående slutsatser utav. Sålunda behöver 

denna siffra kompletteras på olika sätt. 

 

Förvaltningen har därför bland annat sökt fastställa den ekonomiska höjd vi 

gått in i 2023 på – via nyckeltal och analys av trender under det senaste 

halvåret. Som en grund finns också nyligen lagd detaljbudget - där ett stort 

arbete gjorts med att se över tidigare förbrukning. Så våra analyser av 

nyckeltal och trender avseende aktualiseringar, personalstat, 

placeringskostnader samt försörjningsstöd kompletterar därmed de faktiska 

siffrorna per februari. 

 

Inför denna prognos har vi även försökt beräkna påverkan av 

omvärldsfaktorer så som samhälleliga förändringar. 

 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har också parallellt sett över vilka 

effektiviseringsmöjligheter som finns under 2023. Varje enhetschef har 

också gjort bedömningar av sin egen kostnadsutveckling under året. Detta 

arbete har slutligen utmynnat i bedömningen att ett nollresultat - vid 

jämförelse mellan budget och prognostiserat utfall helår - är realistiskt 

utifrån de faktorer som är kända idag. 

 

Här finns dock ett flertal osäkerhetsfaktorer som behöver understrykas. 

Bland annat AF:s omställning, Tidö-avtalet, storlek på inflöde av nya 

aktualiseringar m.fl. faktorer. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 

Prognos drift daterad den 13 mars 2023 

Prognos investeringar daterad den 13 mars 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 71 Dnr 00038/2023  

Remiss gällande arbetet med HBTQI-frågor 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Anta förvaltningens förslag till remissvar och skicka det till 

kommunstyrelsen. 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart.   

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 januari 2023 inkom en remiss gällande en motion om arbetet 

gällande HBTQI-frågor från kommunstyrelsen.  

 

Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 28 mars, vilket innebär att 

remissen var med som informationsärende på sammanträdet den 21 februari 

2023 och att beslut fattas på sammanträdet den 21 mars 2023.  

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar 
Arbetsmarknads- och socialnämnden vill att Ljusdals kommun arbetar efter 

begreppen HBTQIA+ framöver. Det vill säga homosexuella, bisexuella, 

transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, intersexpersoner, 

asexuella och andra identiteter och läggningar. Dessutom önskar nämnden 

att förslaget till beslut även ska inkludera samtliga övriga 

diskrimineringsgrunder. 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig bakom de åtgärder som 

föreslagits gällande att säkerställa hbtqia+-gruppers och –individers lika 

rättigheter och möjligheter. 

 

Att åtgärderna tillsammans skapar en bredd av potentiell utveckling och 

samtidigt är konkreta är vi tacksamma för. 

 

Att samtliga förvaltningar involveras var för sig och tillsammans i detta 

gedigna arbete ser vi som mycket positivt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 

Kartläggning daterad den 21 juni 2022 
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Svar på motion daterat den 20 juni 2022 

Förslag på tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023 

Missiv daterat den 26 januari 2023 

Yrkanden 

Ove Schönning (S) och Per-Anders Stolt (M) yrkar på att även övriga 

diskrimineringsgrunder ska ingå i remissvaret. 

Propositionsordning 

Ordförande ställe tilläggsyrkandet under proposition och finner att en enig 

nämnd ställer sig bakom det. 

 

Beslutsexpediering 

2023-03-21 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 72 Dnr 00199/2022  

Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2023-2026 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

 

2. Arbetsmarknads- och socialnämnden vill ha svar från kommunstyrelsen 

gällande status för utredningen gällande bilpoolen till nämndsammanträdet 

den 20/6 2023.  

 

3. Arbetsmarknads- och socialnämnden vill ha svar från kommunstyrelsen 

gällande barnkonventionens implementering i Ljusdals kommun och 

kommunövergripande hantering av folkhälsofrågor under 

nämndssammanträdet den 22 augusti 2023. 

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 2023 ligger en genomgång av protokoll 

och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsmarknads- 

och socialnämndens arbetsutskott IFO till och med sammanträdet den 7 mars 

2023. 

 

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 13 mars 2023 

Tabell sammanställning daterad den 13 mars 2023 
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Yrkanden 

Kennet Hedman (M) Arbetsmarknads- och socialnämnden vill ha svar från 

kommunstyrelsen på utredningen gällande bilpoolen 20/6 2023. Ove 

Schönning (S) yrkar bifall. 

 

Marie Mill (LB) yrkar på att övriga delar av sammanställningen avseende 

barnkonventionens implementering i Ljusdals kommun och 

kommunövergripande hantering av folkhälsofrågor ska besvaras under 

nämndssammanträdet den 22 augusti 2023. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer de båda yrkandena under proposition och finner att 

nämnden bifaller båda yrkandena. 

 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 73 Dnr 00200/2022  

Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens uppdrag till förvaltningen 2023-2026 

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 2023 ligger en 

genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden 

samt arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO och till och 

med sammanträdet den 7 mars 2023. 

 

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. 

 

Förutom de uppdrag som redovisas på bilagd sammanställning finns det ett 

pågående uppdrag att arbeta med uppföljningen av ekonomin. Detta 

redovisas löpande via nyckeltal på varje nämndsammanträde.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 

Tabell sammanställning daterad den 13 mars 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Akt 
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§ 74 Dnr 00201/2022  

Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens hantering av uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023-2026 

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 2023 ligger en 

genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden 

och arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO till och med 

arbetsutskottssammanträdet den 7 mars 2023.  

 

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 13 mars 2023 

Tabell sammanställning daterad den 13 mars 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Akt 
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§ 75 Dnr 00059/2023  

Avvikelserapporter årssammanställning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Rapporten godkänns.          

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 2022 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 2022 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 registreringar av åtgärdade och slutförda avvikelser har 

sjunkit jämfört med 2021, men ligger fortfarande på en acceptabel nivå för 

att ge ett bra underlag för kvalitetsutveckling på aggregerad nivå.  

 

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 2022 till ASN.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2023 

Tabell sammanställning daterad den 28 februari 2023 
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§ 76 Dnr 00010/2022  

Sammanställning lex Sarah 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2022 har ingen lex Sarah-rapport inkommit till arbetsmarknads- och 

socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Akt 
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§ 77 Dnr 00060/2023  

Sammanställning synpunkter och klagomål 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Rapporten godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2022 har det diarieförts 20 synpunkter och klagomål gällande 

arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde. Samtliga var riktade 

till IFO; fem till Barn och mottagning, sju till Ungdom, tre till 

Försörjningsstöd, fyra till Familjerätten och Familjeteamet och ett gällande 

Familjehem. Klagomålen handlar bland annat om frågor som berör 

handläggning, handläggningstid, kommunikation och brist på information. 

 

Av de 20 inkomna klagomålen är samtliga analyserade och slutförda. 

Bekräftelse och återkoppling har skett i samtliga ärenden utom ett där 

kontaktuppgifter inte fanns. I tre ärenden har återkoppling inte skett då 

synpunktslämnaren inte varit part i ärendet. 

 

För tre av klagomålen fann man att förbättring behövdes i verksamheten, 

samtliga genom översyn och förtydligande av rutiner. Ett klagomål 

resulterade i en orosanmälan. För övriga klagomål fann man inte någon 

avvikelse i verksamheten och det har därför inte varit relevant med åtgärder. 

 

Förvaltningen fortsätter arbetet för att hålla och helst öka kvaliteten 

ytterligare i hanteringen av synpunkter och klagomål genom en tydlig 

process med dokumentation av slutsatser och konkreta åtgärder samt bra 

struktur och överblick. Förvaltningen uppfyller kvalitetskraven i SOSFS 

2011:9 bättre än tidigare och kan ge synpunktlämnarna adekvat återkoppling.

            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Akt 
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§ 78 Dnr 00203/2022  

Sammanställning personuppgiftsincidenter inom 
arbetsmarknads- och socialnämndens 
verksamhetsområde 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Rapporten godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2022 har tio personuppgiftsincidenter rapporterats inom 

arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde.  

 

Incidenterna har handlat om ett flertal olika typer av händelser, bland annat 

personuppgifter som har varit tillgängliga för ej behöriga, ett sekretesskärl 

som lämnats obevakat utomhus och internpost som inte kommit fram till 

mottagaren. 

 

Förbättringsåtgärder är genomförda för samtliga incidenter. 

 

Två av incidenterna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

IMY avslutade båda ärendena utan ytterligare åtgärder.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Akt 
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§ 79 Dnr 00223/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade 13 mars 2023, över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i februari 2023 avseende utredning och 

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

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

vård av unga (LVU). 

 

Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 

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

beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 

delegationsordning. 

 

Övriga delegeringsbeslut 

Under februari 2023 har ett beslut fattats gällande delvis avslag om 

utlämnande av handling. I besluten har förvaltningen avslagit begäran enligt 

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

15 Tryckfrihetsförordningen (TF) med motiveringen att vissa uppgifter som 

inte kan lämnas ut då det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den 

enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 

Delegationsbeslut tabell daterad den 13 mars 2023 

Beslut om utlämnande av handling - delvis avslag daterad den 15 februari 

2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Akt 
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§ 80 Dnr 00006/2023  

Ärenden för kännedom 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023 

finns följande ärenden för kännedom: 

Funktionsrätt Sverige har tillsammans med Riksförbundet för Sexuell 

Upplysning (RFSU) har vi tagit fram rapporten "Föräldraskap på olika 

villkor". Den bygger på intervjuer med personer med olika typer av 

funktionsnedsättning och beskriver svårigheterna som många personer med 

funktionsnedsättning möter när de vill bli, eller har blivit föräldrar.  

 

De intervjuade personerna vittnar bland annat om okunskap inom vården, 

svårigheter att bli tagen på allvar och respekterad som förälder, och ibland 

ren diskriminering på grund av sin funktionsnedsättning. Rapporten 

presenterar också sju rekommendationer på hur situationen för föräldrar med 

funktionsnedsättning kan förbättras. Bland annat så föreslår vi att varje 

person med funktionsnedsättning som är eller vill bli förälder ska få en 

samordnad individuell plan (SIP) samt att kommunen bör utveckla hur stöd 

kopplat till föräldraskap tillhandahålls inom ramen för LSS och andra 

insatser.  

 

Rapporten i sin helhet finns att få från nämndsekreterare. 

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

Regeringen har beslutat att tillföra mer resurser och förkorta utredningstiden 

för utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder. Uppdraget redovisas nu 

redan den 27 mars 2024. 

 

Det är samhällets uppgift att skydda barn och unga som riskerar att fara illa 

genom att involveras i brottslighet. En särskild utredare fick därför i uppdrag 

att analysera och föreslå införandet av en ordning med 

ungdomskriminalitetsnämnder. Syftet är att åstadkomma tydligare åtgärder 

när barn och unga har hamnat i kriminalitet. Förslagen ska också möjliggöra 

tidigare, tillräckliga och mer samordnade insatser för att förebygga fortsatt 

kriminalitet. Principen om barnets bästa är utgångspunkt för utredningens 

arbete. 
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Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 30 

augusti 2024. Regeringen skjuter nu till mer resurser och förkortar 

utredningstiden. Uppdraget ska i stället redovisas den 27 mars 2024. 

 

Utredaren ska bland annat: 

- beskriva och analysera den danska ordningen med 

ungdomskriminalitetsnämnder, 

- analysera möjligheterna att införa en ordning med 

ungdomskriminalitetsnämnder i Sverige, och 

- lämna nödvändiga författningsförslag för att införa en ordning med 

ungdomskriminalitetsnämnder i Sverige anpassad efter svenska förhållanden 

och regelverk. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Akt 
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§ 81 Dnr 00008/2023  

Utbildningar och kurser 2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.          

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023 

finns inga nya aktuella utbildningar, men detta ärende ska även användas för 

att rapportera till övriga nämnden om man har deltagit i en kurs, utbildning 

eller konferens som representant för nämnden.   

 

Marie Mill informerar om nätverk välfärd och välfärd Gävleborg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Akt 
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§ 82 Dnr 00002/2023  

Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2023 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

 

2. Susanne Blomqvists fråga besvarades. 

 

3. Kenneth Forssell svarar på Marie Mills fråga. 

 

4. Walle Olssons frågor skickas till kommande ärendeberedning. 

 

5. Roger Kastman ställer frågan om ersättarnas närvaro under 

sekretessärenden. Denna fråga tas till kommande ärendeberedning. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämnden den 24 januari 2023 skickade 

Suzanne Blomqvist in en övrig fråga som skickades till ärendeberedningen 

för hantering. Frågan besvaras på arbetsmarknads- och socialnämnden den 

21 mars 2023 då Suzanne inte närvarar under nämndssammanträdet den 21 

februari. 

 

Marie Mill har skickat in en övrig fråga till arbetsmarknads- och 

socialnämnden den 21 februari: Glappersättning som betalas av integration, 

hur eftersöks det idag? Svar lämnas på arbetsmarknads- och socialnämnden 

den 21 mars 2023.   

 

Det har även inkommit ett antal övriga frågor från Walle Olsson. Dessa är 

som följer: 

I kommunen finns det flertalet projekt som riktar sig till vuxna unga som har 

svårt att komma igång med arbete studier mm,   

-Vilka av dessa är meningen att fortsätta och vilka ska läggas ner / ändras? 

-Är dessa finansierade med statliga projektpengar, hur lång tid i så fall? 

-Vad har förvaltningen för planer på att fortsätta utan eventuellt statsbidrag i 

egen kostnad? 

-Har man gjort någon riskanalys vad gäller personer i svag situation att börja 

något som ger hopp, om vad som  händer om verksamheten läggs ner? 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 

 

Beslutsexpediering 

2023-03-23 

Akt 
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§ 64 Dnr 00094/2019  


Vård med stöd av LVU                                                                                           


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Vården av Linus Gustafsson Sternmark (050203-5298) enligt 2 § LVU 


upphör enligt 21 § LVU då vården kan ske frivilligt enligt socialtjänstlagen 


(SoL). 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Linus Gustafsson Sternmark (050203-5298)            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 


Utredning daterad den 3 februari 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Akt 
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§ 65 Dnr 00007/2023  


Domar för kännedom 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023 


finns följande domar för kännedom:  


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 4832-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet 


och skickar tillbaka målet till arbetsmarknads- och socialnämnden för 


förnyad prövning.    


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 32-23 gällande vård med 


stöd av LVU. Förvaltningsrätten fastställer vården och dömer i enlighet med 


beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden. 


 


Kammarrätten i Sundsvall har meddelat slutgiltigt beslut i mål 120-23 


gällande ekonomiskt bistånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd 


och därmed står beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.   


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3434-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och därmed står 


beslutet från arbetsmarknads- och socialnämnden fast.  


 


Kammarrätten i Sundsvall har meddelat slutgiltigt beslut i mål 43-23 


gällande vård med stöd av LVU. Avskriver målet då den klagande har 


återkallat sitt överklagande. Därmed står beslutet från arbetsmarknads- och 


socialnämnden fast. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Akt 
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§ 66 Dnr 00010/2023  


Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.          


Sammanfattning av ärendet 


Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska arbetsmarknads- och socialnämnden 


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


förordnad person gällande omedelbara omhändertaganden.  


 


Även omplaceringsbeslut är att betrakta som omedelbara omhändertaganden 


enligt definition i socialtjänstlagen. Dessutom ska nämnden informeras om 


andra ordförandebeslut. 


 


Den 2 mars 2023 fattades ett ordförandebeslut gällande ett omedelbart 


omhändertagande enligt § 6 LVU. 


 


Den 2 mars 2023 fattades ett ordförandebeslut gällande en placering efter 


omhändertagande enligt § 11 LVU.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Akt 
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§ 67 Dnr 00165/2020  


Nya lagar och förändringar i befintliga lagar 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Under 2023 var det tänkt att det skulle finnas en ny socialtjänstlag på plats, 


men det kom inget beslut om det. Den regering som tog över efter valet har 


förklarat sig villig att gå vidare och idag är tanken att lagen ska träda i kraft 


under 2024. 


 


Utredningen som ligger till grund för arbetet med den nya socialtjänstlagen 


har föreslagit en hel del åtgärder som kan komma att innebära nya sätt att 


hantera myndighetsutövning både för förvaltning och nämnd.  


 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023 får 


ledamöterna se diskussionsfilmen Rätt hjälp i tid! Tillsammans för en ny 


socialtjänstlag som är ett samarbete mellan BRIS, fackförbundet Vision, 


Akademikerförbundet SSR, Föreningen Sveriges socialchefer och Sveriges 


kommuner och regioner.  


 


Filen är 1 timme lång och därför delas den upp i halvtimmesblock med 


fikarast mellan dessa.       


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Akt 
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§ 68 Dnr 00003/2023  


Förvaltningschefen informerar 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt på 


arbetsmarknads- och socialförvaltningen.  


       


Kenneth Forssell informerar om följande: 


- Information om Ukraina och massflyktsdirektivet 


- Rekrytering och personalsituation 


- Medarbetarundersökning 2022 bearbetas och kommer så snart det är 


möjligt presenteras för arbetsmarknads- och socialnämnden 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Akt 
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§ 69 Dnr 00011/2023  


Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Informationsärendet på arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde 


den 21 mars 2023 kommer att vara uppdelat i två delar. 


 


Under den första delen informerar enhetschef Sara Eriksson om 


vuxenenhetens verksamhet och uppdrag samt att SKRs film om missbruk 


visas. 


 


Del 2 som är planerad till eftermiddagen kommer att innehålla ytterligare 


information om jäv och jävsproblematik samt information om vad som 


händer efter nämndens beslut om ett ärende överklagas. Under denna del får 


nämnden även information om budgetprocess, årshjul  och tidsplan gällande 


ekonomi av controller Jennie Olsson.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Akt 
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§ 70 Dnr 00210/2022  


Månadsrapporter inklusive prognoser 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Godkänner helårsprognosen 2023 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 prognos 


per februari. Det bokförda resultatet av 2 månaders utgifter och intäkter är 


emellertid rätt vanskligt att dra långtgående slutsatser utav. Sålunda behöver 


denna siffra kompletteras på olika sätt. 


 


Förvaltningen har därför bland annat sökt fastställa den ekonomiska höjd vi 


gått in i 2023 på – via nyckeltal och analys av trender under det senaste 


halvåret. Som en grund finns också nyligen lagd detaljbudget - där ett stort 


arbete gjorts med att se över tidigare förbrukning. Så våra analyser av 


nyckeltal och trender avseende aktualiseringar, personalstat, 


placeringskostnader samt försörjningsstöd kompletterar därmed de faktiska 


siffrorna per februari. 


 


Inför denna prognos har vi även försökt beräkna påverkan av 


omvärldsfaktorer så som samhälleliga förändringar. 


 


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har också parallellt sett över vilka 


effektiviseringsmöjligheter som finns under 2023. Varje enhetschef har 


också gjort bedömningar av sin egen kostnadsutveckling under året. Detta 


arbete har slutligen utmynnat i bedömningen att ett nollresultat - vid 


jämförelse mellan budget och prognostiserat utfall helår - är realistiskt 


utifrån de faktorer som är kända idag. 


 


Här finns dock ett flertal osäkerhetsfaktorer som behöver understrykas. 


Bland annat AF:s omställning, Tidö-avtalet, storlek på inflöde av nya 


aktualiseringar m.fl. faktorer. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 


Prognos drift daterad den 13 mars 2023 


Prognos investeringar daterad den 13 mars 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 71 Dnr 00038/2023  


Remiss gällande arbetet med HBTQI-frågor 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Anta förvaltningens förslag till remissvar och skicka det till 


kommunstyrelsen. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart.   


Sammanfattning av ärendet 


Den 26 januari 2023 inkom en remiss gällande en motion om arbetet 


gällande HBTQI-frågor från kommunstyrelsen.  


 


Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 28 mars, vilket innebär att 


remissen var med som informationsärende på sammanträdet den 21 februari 


2023 och att beslut fattas på sammanträdet den 21 mars 2023.  


 


Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar 
Arbetsmarknads- och socialnämnden vill att Ljusdals kommun arbetar efter 


begreppen HBTQIA+ framöver. Det vill säga homosexuella, bisexuella, 


transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, intersexpersoner, 


asexuella och andra identiteter och läggningar. Dessutom önskar nämnden 


att förslaget till beslut även ska inkludera samtliga övriga 


diskrimineringsgrunder. 


 


Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig bakom de åtgärder som 


föreslagits gällande att säkerställa hbtqia+-gruppers och –individers lika 


rättigheter och möjligheter. 


 


Att åtgärderna tillsammans skapar en bredd av potentiell utveckling och 


samtidigt är konkreta är vi tacksamma för. 


 


Att samtliga förvaltningar involveras var för sig och tillsammans i detta 


gedigna arbete ser vi som mycket positivt. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 


Kartläggning daterad den 21 juni 2022 
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Svar på motion daterat den 20 juni 2022 


Förslag på tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023 


Missiv daterat den 26 januari 2023 


Yrkanden 


Ove Schönning (S) och Per-Anders Stolt (M) yrkar på att även övriga 


diskrimineringsgrunder ska ingå i remissvaret. 


Propositionsordning 


Ordförande ställe tilläggsyrkandet under proposition och finner att en enig 


nämnd ställer sig bakom det. 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-21 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 72 Dnr 00199/2022  


Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2023-2026 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


 


2. Arbetsmarknads- och socialnämnden vill ha svar från kommunstyrelsen 


gällande status för utredningen gällande bilpoolen till nämndsammanträdet 


den 20/6 2023.  


 


3. Arbetsmarknads- och socialnämnden vill ha svar från kommunstyrelsen 


gällande barnkonventionens implementering i Ljusdals kommun och 


kommunövergripande hantering av folkhälsofrågor under 


nämndssammanträdet den 22 augusti 2023. 


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 2023 ligger en genomgång av protokoll 


och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsmarknads- 


och socialnämndens arbetsutskott IFO till och med sammanträdet den 7 mars 


2023. 


 


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 13 mars 2023 


Tabell sammanställning daterad den 13 mars 2023 
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Yrkanden 


Kennet Hedman (M) Arbetsmarknads- och socialnämnden vill ha svar från 


kommunstyrelsen på utredningen gällande bilpoolen 20/6 2023. Ove 


Schönning (S) yrkar bifall. 


 


Marie Mill (LB) yrkar på att övriga delar av sammanställningen avseende 


barnkonventionens implementering i Ljusdals kommun och 


kommunövergripande hantering av folkhälsofrågor ska besvaras under 


nämndssammanträdet den 22 augusti 2023. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer de båda yrkandena under proposition och finner att 


nämnden bifaller båda yrkandena. 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 73 Dnr 00200/2022  


Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens uppdrag till förvaltningen 2023-2026 


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 2023 ligger en 


genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden 


samt arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO och till och 


med sammanträdet den 7 mars 2023. 


 


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. 


 


Förutom de uppdrag som redovisas på bilagd sammanställning finns det ett 


pågående uppdrag att arbeta med uppföljningen av ekonomin. Detta 


redovisas löpande via nyckeltal på varje nämndsammanträde.     


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 


Tabell sammanställning daterad den 13 mars 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Akt 
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§ 74 Dnr 00201/2022  


Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens hantering av uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023-2026 


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 2023 ligger en 


genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden 


och arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO till och med 


arbetsutskottssammanträdet den 7 mars 2023.  


 


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 13 mars 2023 


Tabell sammanställning daterad den 13 mars 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Akt 
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§ 75 Dnr 00059/2023  


Avvikelserapporter årssammanställning 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Rapporten godkänns.          


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 2022 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 2022 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 registreringar av åtgärdade och slutförda avvikelser har 


sjunkit jämfört med 2021, men ligger fortfarande på en acceptabel nivå för 


att ge ett bra underlag för kvalitetsutveckling på aggregerad nivå.  


 


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 2022 till ASN.           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2023 


Tabell sammanställning daterad den 28 februari 2023 
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§ 76 Dnr 00010/2022  


Sammanställning lex Sarah 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Under 2022 har ingen lex Sarah-rapport inkommit till arbetsmarknads- och 


socialnämnden. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Akt 
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§ 77 Dnr 00060/2023  


Sammanställning synpunkter och klagomål 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Rapporten godkänns. 


Sammanfattning av ärendet 


Under 2022 har det diarieförts 20 synpunkter och klagomål gällande 


arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde. Samtliga var riktade 


till IFO; fem till Barn och mottagning, sju till Ungdom, tre till 


Försörjningsstöd, fyra till Familjerätten och Familjeteamet och ett gällande 


Familjehem. Klagomålen handlar bland annat om frågor som berör 


handläggning, handläggningstid, kommunikation och brist på information. 


 


Av de 20 inkomna klagomålen är samtliga analyserade och slutförda. 


Bekräftelse och återkoppling har skett i samtliga ärenden utom ett där 


kontaktuppgifter inte fanns. I tre ärenden har återkoppling inte skett då 


synpunktslämnaren inte varit part i ärendet. 


 


För tre av klagomålen fann man att förbättring behövdes i verksamheten, 


samtliga genom översyn och förtydligande av rutiner. Ett klagomål 


resulterade i en orosanmälan. För övriga klagomål fann man inte någon 


avvikelse i verksamheten och det har därför inte varit relevant med åtgärder. 


 


Förvaltningen fortsätter arbetet för att hålla och helst öka kvaliteten 


ytterligare i hanteringen av synpunkter och klagomål genom en tydlig 


process med dokumentation av slutsatser och konkreta åtgärder samt bra 


struktur och överblick. Förvaltningen uppfyller kvalitetskraven i SOSFS 


2011:9 bättre än tidigare och kan ge synpunktlämnarna adekvat återkoppling.


            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Akt 
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§ 78 Dnr 00203/2022  


Sammanställning personuppgiftsincidenter inom 
arbetsmarknads- och socialnämndens 
verksamhetsområde 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Rapporten godkänns. 


Sammanfattning av ärendet 


Under 2022 har tio personuppgiftsincidenter rapporterats inom 


arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde.  


 


Incidenterna har handlat om ett flertal olika typer av händelser, bland annat 


personuppgifter som har varit tillgängliga för ej behöriga, ett sekretesskärl 


som lämnats obevakat utomhus och internpost som inte kommit fram till 


mottagaren. 


 


Förbättringsåtgärder är genomförda för samtliga incidenter. 


 


Två av incidenterna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 


IMY avslutade båda ärendena utan ytterligare åtgärder.          


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Akt 
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§ 79 Dnr 00223/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, daterade 13 mars 2023, över delegeringsbeslut inom 


individ- och familjeomsorgen i februari 2023 avseende utredning och 


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


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


vård av unga (LVU). 


 


Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 


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


beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 


delegationsordning. 


 


Övriga delegeringsbeslut 


Under februari 2023 har ett beslut fattats gällande delvis avslag om 


utlämnande av handling. I besluten har förvaltningen avslagit begäran enligt 


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


15 Tryckfrihetsförordningen (TF) med motiveringen att vissa uppgifter som 


inte kan lämnas ut då det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den 


enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 


Delegationsbeslut tabell daterad den 13 mars 2023 


Beslut om utlämnande av handling - delvis avslag daterad den 15 februari 


2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Akt 
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§ 80 Dnr 00006/2023  


Ärenden för kännedom 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023 


finns följande ärenden för kännedom: 


Funktionsrätt Sverige har tillsammans med Riksförbundet för Sexuell 


Upplysning (RFSU) har vi tagit fram rapporten "Föräldraskap på olika 


villkor". Den bygger på intervjuer med personer med olika typer av 


funktionsnedsättning och beskriver svårigheterna som många personer med 


funktionsnedsättning möter när de vill bli, eller har blivit föräldrar.  


 


De intervjuade personerna vittnar bland annat om okunskap inom vården, 


svårigheter att bli tagen på allvar och respekterad som förälder, och ibland 


ren diskriminering på grund av sin funktionsnedsättning. Rapporten 


presenterar också sju rekommendationer på hur situationen för föräldrar med 


funktionsnedsättning kan förbättras. Bland annat så föreslår vi att varje 


person med funktionsnedsättning som är eller vill bli förälder ska få en 


samordnad individuell plan (SIP) samt att kommunen bör utveckla hur stöd 


kopplat till föräldraskap tillhandahålls inom ramen för LSS och andra 


insatser.  


 


Rapporten i sin helhet finns att få från nämndsekreterare. 


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


Regeringen har beslutat att tillföra mer resurser och förkorta utredningstiden 


för utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder. Uppdraget redovisas nu 


redan den 27 mars 2024. 


 


Det är samhällets uppgift att skydda barn och unga som riskerar att fara illa 


genom att involveras i brottslighet. En särskild utredare fick därför i uppdrag 


att analysera och föreslå införandet av en ordning med 


ungdomskriminalitetsnämnder. Syftet är att åstadkomma tydligare åtgärder 


när barn och unga har hamnat i kriminalitet. Förslagen ska också möjliggöra 


tidigare, tillräckliga och mer samordnade insatser för att förebygga fortsatt 


kriminalitet. Principen om barnets bästa är utgångspunkt för utredningens 


arbete. 
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Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 30 


augusti 2024. Regeringen skjuter nu till mer resurser och förkortar 


utredningstiden. Uppdraget ska i stället redovisas den 27 mars 2024. 


 


Utredaren ska bland annat: 


- beskriva och analysera den danska ordningen med 


ungdomskriminalitetsnämnder, 


- analysera möjligheterna att införa en ordning med 


ungdomskriminalitetsnämnder i Sverige, och 


- lämna nödvändiga författningsförslag för att införa en ordning med 


ungdomskriminalitetsnämnder i Sverige anpassad efter svenska förhållanden 


och regelverk. 


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


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2023 
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2023-03-23 


Akt 
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§ 81 Dnr 00008/2023  


Utbildningar och kurser 2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.          


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023 


finns inga nya aktuella utbildningar, men detta ärende ska även användas för 


att rapportera till övriga nämnden om man har deltagit i en kurs, utbildning 


eller konferens som representant för nämnden.   


 


Marie Mill informerar om nätverk välfärd och välfärd Gävleborg. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2023 
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2023-03-23 
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§ 82 Dnr 00002/2023  


Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2023 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


 


2. Susanne Blomqvists fråga besvarades. 


 


3. Kenneth Forssell svarar på Marie Mills fråga. 


 


4. Walle Olssons frågor skickas till kommande ärendeberedning. 


 


5. Roger Kastman ställer frågan om ersättarnas närvaro under 


sekretessärenden. Denna fråga tas till kommande ärendeberedning. 


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämnden den 24 januari 2023 skickade 


Suzanne Blomqvist in en övrig fråga som skickades till ärendeberedningen 


för hantering. Frågan besvaras på arbetsmarknads- och socialnämnden den 


21 mars 2023 då Suzanne inte närvarar under nämndssammanträdet den 21 


februari. 


 


Marie Mill har skickat in en övrig fråga till arbetsmarknads- och 


socialnämnden den 21 februari: Glappersättning som betalas av integration, 


hur eftersöks det idag? Svar lämnas på arbetsmarknads- och socialnämnden 


den 21 mars 2023.   


 


Det har även inkommit ett antal övriga frågor från Walle Olsson. Dessa är 


som följer: 


I kommunen finns det flertalet projekt som riktar sig till vuxna unga som har 


svårt att komma igång med arbete studier mm,   


-Vilka av dessa är meningen att fortsätta och vilka ska läggas ner / ändras? 


-Är dessa finansierade med statliga projektpengar, hur lång tid i så fall? 


-Vad har förvaltningen för planer på att fortsätta utan eventuellt statsbidrag i 


egen kostnad? 


-Har man gjort någon riskanalys vad gäller personer i svag situation att börja 


något som ger hopp, om vad som  händer om verksamheten läggs ner? 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2023 


 


Beslutsexpediering 


2023-03-23 


Akt 


 





