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§ 253 Dnr 00091/2019

nformaton om omedebara omhändertaganden och
andra ordförandebesut 2019

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 17 oktober 2019 skedde ett omplaceringsbeslut enligt il § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Den 23 oktober 2019 skedde tre omedelbara omhändertaganden enligt 6 §
enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt tre
placeringsbeslut enligt 11 § (LVU).

Den 30 oktober skedde en omplacering enligt 4 kap 1 § samt 6 kap 1 §
Socialtjänstlagen (SoL),

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2019
Placeringsbeslut daterade till och med 30 oktober 2019
Omedelbara omhändertaganden daterade den 23 oktober 2019

Beslutsexpediering
2019-11-26
Akt
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§ 254 Dnr 00042/2019

Domar för kännedom 2019

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 november
2019 finns följande dom för kännedom:
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål nr 4889-19 gällande
ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten upphäver de överklagade besluten
och återförvisar målen till arbetsmarknads- och socialnämnden för
handläggning.

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål nr 3770-19 gällande
överklagan avseende ekonomiskt bistånd, Förvaltningsrätten ger
arbetsmarknads- och socialnämnden rätt och avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål nr 4388-19 gällande
överklagan avseende ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten ger
arbetsmarknads- och socialnämnden rätt och avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål nr 819-19, 1466-19,
2057-19, 2507-19, 3439-19 samt 4179-19 gällande överklagan av bistånd
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Förvaltningen överklagade domen, men
inkom för sent med överklagandet så Förvaltningsrättens dom om att
återförvisa målen till arbetsmarknads- och socialnämnden för handläggning
kvarstår.

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål nr 2393-19 gällande
förordnande av offentligt biträde. Då målet är avskrivet då vård sker på
frivillig basis behövs inte längre ett biträde.

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål nr 4903-19 gällande
överklagan avseende ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten ger
arbetsmarknads- och socialnämnden rätt och avslår överklagandet.
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§ 255 Dnr 00031/2019

Redovisning aktualiseringar barn-, ungdoms- och
vuxenärenden individ- och familjeomsorgen 2019

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

1 Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan ingår att följa
antalet och utvecklingen av aktualiseringar inom individ och
familjeomsorgen för att säkerställa en väl anpassad verksamhet.

Ett ärende hos nämnden kan aktualiseras på i princip tre olika sätt genom
ansökan eller begäran, genom anmälan eller på annat sätt.

En ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), innebär en skyldighet
för nämnden att öppna ett ärende. Den enskilde/vårdnadshavare kan göra en
ansökan. Även barn kan ansöka om stöd och hjälp hos nämnden. Ett barn
som fyllt 15 år har rätt och föra talan i mål och ärenden enligt SoL.

En anmälan om att ett barn kan behöva stöd eller skydd kan komma från
såväl enskilda personer, myndigheter eller andra organisationer. En
aktualisering sker när någon får kännedom om eller misstänker att ett barn
far illa.

På annat sätt innebär att ett ärende aktualiseras t ex vid bega•ran om ett
yttrande från en annan myndighet, information via media eller genom
nämndens egna iakttagelser. Familjebehandlare eller socialsekreterare kan
aktualisera ärenden som go••rs i samband med den egna verksamheten.

Aktuell redovisning av aktualiseringar omfattar Ljusdals kommun
verksamhetsområden avseende barn och unga, samt till viss del i jämförelse
med länets kommuner. Statistiken avseende aktualiseringar till socialtj änsten
omfattar perioden 2010 t o m 2019.

På regional nivå följs statistik avseende aktualiseringar i socialtjänsten. Inom
FoU Välfärd, Region Gävleborg, bedrivs sedan 2008 arbetet “Att
dokumentera insatser för barn och unga” med syfte att förbättra

styrkande
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dokumentation och uppföljning inom socialtjänstens barn och
ungdomsarbete.

FoU Välfiird har i samverkan med länets kommuner sammanställt statistik
över vilka barn och unga (02O) som aktualiseras till socialtjänsten i länets
tio kommuner. Data för antalet aktualiseringar hämtas från kommunernas
verksamhetssystem.

FoU Välfärd har med ovan nämnda data publicerat halvårs- och
helårsrapporter. Redovisningen utgår från de data FoU Välfärd rapporterar
och med detta kan vi se antalet aktualiseringar gällande barn och unga, vem
som kontaktar socialtjänsten och vad orsaken är till kontakten.

Bilaga: Sammanställd rapport aktualiseringar inom WO (Individ och
familjeomsorgen)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den il november 2019
Bildspel daterat den 11 november 2019

Beslutsexpediering
2019-11-26
Akt

Utdragsbestyrkande
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§ 257 Dnr 00352/2019

Sjukskrvningst& 2019

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Inför svaret av revisorernas granskningsrapport gällande sjukskrivningar har
arbetsmarknads och socialnämnden begärt att få en redovisning av
sjukskrivningstalen för förvaltningen.
På arbetsmarknads-- och socialnämndens sammanträde den 19 november
2019, får nämnden en redovisning av sjukskrivningstalen för de tre första
kvartalen 2019.

Första kvartalet 2019 har arbetsmarknads- och socialförvaltningen 7,2
procent i sjukfrånvaro. Motsvarande siffra för september är 7,8 procent.
Ackumulerat från 1januari 2010 till och med 30 september 2019 har
förvaltningen ett medel för 6,9 procent. Totalt är siffran för denna period
totalt i kommunen 8,9 procent.

Den totala kostnaden för korttidsfrånvaron för hela kommunen ligger idag
kring 15 miljoner kronor.

På arbetsmarknads- och socialnämnden den 18 februari 2020 får nämnden en
genomgång av sjukskrivningsstatistiken för 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2019

Beslutsexpediering
2O194F26
Akt

kirandessgnatur Jdsbestyrkande
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§ 258 Dnr 00411/2019

RevisionsrappOrt - Granskning av kommunstyrelsens
ledning, styrning och uppsikt för att minska
sjuktrånvaron i kommunen

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Uppdrar till förvaltningen att skriva ett svar på rapporten.

2. Svaret ska presenteras för arbetsmarknads- och socialnämnden på
sammanträdet den 10 december 2019.

Sammanfattning av ärendet

Revisionen har kommit med revisionsrapporten Granskning av
kommunstyrelsens ledning, styrning och uppsikt för att minska
sjukfrånvaron 1 kommunen.

Revisionen vill att arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar ett skriftligt
svar på rapporten senast 31/1 2020. Svar bör fastställas av nämnden på
nämndsammanträdet 10 december 2019 eller på nämndsammanträdet den 21
januari 2020.

Rapporten presenterades för arbetsmarknads— och socialnämnden första
gången under ärenden för kännedom under sammanträdet den 22 oktober
2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2019
Revisionsrapport daterad den 10 september 2019
Missiv daterat den 10 september 2019

Beslutsexpediering
2019-11-26
Kommunstyrelsen
Akt

Justeranies signatur Utdragsbestyrkande
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§ 259 Dnr 0041 0/2019

Revsonsrapport Pacering av barn och unga HVB
och tamNjehem

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Uppdrar till förvaltningen att utforma ett svar på rapporten.

2. Svaret ska presenteras på nämndsammanträdet den 10 december 2019.

Sammanfattning av ärendet

Revisionen har kommit med revisionsrapporten Granskning av
arbetsmarknads och socialnämndens arbete med placering av barn och unga i
HVB hem och familjehem.
Revisionen vill att arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar ett skriftligt
svar på rapporten senast 31/1 2020. Svar bör fastställas av nämnden på
nämndsammanträdet 10 december 2019 eller på nämndsammanträdet den 21
januari 2020.

Rapporten presenterades första gången för arbetsmarknads- och
socialnämnden på sammanträdet den 22 oktober 2019.

1 denna fråga har även Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uttalat sig.
Den 23 maj fick Ljusdals kommun som en av flera kommuner ett
meddelande från IVO som har genomfört en granskning av kommuner som
kan använda sig av konsulentverksamheter, Ljusdals kommun har utsetts för
granskning.

Fokus i granskningen är att ta reda på om socialnämnderna kontrollerar att
de verksamheter där de placerar barn har tillstånd. IVO lämnade svarstid till
17 juni, vilket innebar att svaret inte kunde vänta till arbetsmarknads- och
socialnämnd den 18juni utan fick hanteras av arbetsmarknads- och
socialnämndens arbetsutskott för lEO-frågor den 4 juni.

Den 1 oktober kom beslut från IVO gällande tillsynen. Beslutet blev
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet med påtalande av
följande brist: Nämnden har inte kontrollerat att de konsuitverksamheter den
använder sig av har nödvändigt tillstånd. IVO vidtar i nuläget inte några
ytterligare åtgärder med anledning av bristen med kan komma att följa upp
beslutet.
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1 dagsläget kontrolleras varje boende om de har tillstånd så snart en placering
är tänkt att göras dar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2019
Revisionsrapport daterad den 10 september 2019
Missiv daterat den 10 september 2019

Beslutsexpediering
2019-11-26
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkanderf
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§ 260 Dnr 00435/2019

Förvaftnngens och nämndens controNerresurser

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Begära hos kommunstyrelsen att controllerfunktionen för arbetsmarknads
och socialnämnden förstärks.

2, Nämnden vill erinra om att nämnderna i Ljusdals kommun är ytterst
ansvariga för arbetsmiljön.

Sammanfattning av ärendet

Den tidigare omsorgsnämnden begärde första gången av kommunstyrelsen
att ekonomiskt stöd förstärks med 1,0 tjänst controller enligt beslut den 13
januari 2013. Denna begäran har förnyats två gånger — i september 2016 och
i september 2017. Hittills har den lämnats utan åtgärd av kommunstyrelsen. 1
dagsläget delar arbetsmarknads— och socialförvaltningen och
omsorgsförvaltningen på två controllerresurser varav den ena avslutar sin
tjänst den sista november 2019.

Kraven på månadsuppföljningar intensifieras från politiken i ett läge där de
resurser som finns idag har svårt att ens räcka till för den dagliga driften.
Arbetssituationen behöver ses över och arbetsmarknads- och socialnämnden
kommer därför med ett förnyat krav på utökade personella resurser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2019

Yrkanden

Kenneth Hedman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer yrkandet under proposition och finnei att en enig
arbetsmarknads- och socialnämnd bifaller yrkandet.

erandesgnatur Utdragsbestyrkande
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§ 261 Dnr 00045/2019

Presentation av arbetsmarknads- och socianämndens
verksamheter mandatperioden 201 92O22

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Team Q bedriver föräldrautbildning. Vid ett tidigare besök önskade
arbetsmarknads- och socialnämnden mer information om just den delen av
verksamheten. På nämndssammanträdet den 19 november 2019 får
arbetsmarknads- och socialnämnden ytterligare information om
verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2019

Beslutsexpediering
2019-11-26
Akt

tdragsbestyrkande
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§ 262 Dnr 00437/2019

RktNnjer pacerngar

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer gällande
placeringar inom individ- och familjeomsorgen.

2. Riktlinjerna ska presenteras för arbetsmarknads- och socialnämnden på
sammanträdet den 24 mars 2020.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden har uppmärksammat att det i dagsläget
saknas riktlinjer för hur placeringar görs på individ och familjeomsorgen. En
sådan riktlinje behöver arbetas fram och fastställas av nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019

Beslutsexpediering
2019-11-26
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 263 Dnr 00438/2019

RktNnjer för nämndadmnstraflon

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Riktlinjer för nämndadministration antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har utsett arbetsmarknads- och socialnämnden till
huvudman för arbetsmarknadsenhet, individ-och familjeomsorg samt
integration i Ljusdals kommun. En väl fungerande nämndadministration ir
en av förutsättningarna för att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

En väl fungerande nämndadministration förutsätter att tydliga
beredningsrutiner med tidspianer finns.

För att nämnden ska kunna fatta beslut som är väl underbyggda behövs
tydliga beslutsunderlag som är kontrollerade och byggda på fakta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019

Beslutsexpediering
2019-11-26
ComAround
Akt

[Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 264 Dnr 00439/2019

Revderng av rktinjer

Arbetsmarknads och socialnämnden beslutar
1. Uppdra till förvaltningen att revidera riktlinjer för Idéburet offentligt
partnerskap (TOP).

2, Uppdra till förvaltningen att revidera riktlinjer för Handläggning för barn
och ungdom.

3. Förvaltningen presenterar dessa båda riktlinjer på arbetsmarknads- och
socialnämndens sammanträde dem 24 mars 2020.

Sammanfattning av ärendet

Den tidigare omsorgsnämnden beslutade om att införa Riktlinjer för Idéburet
offentligt partnerskap (TOP) och Handläggning för barn och ungdom. Dessa
båda riktlinjer behöver revideras och framför allt uppdateras så de blir
applicerbara på arbetsmarknads- och socialnämndens arbetssätt och också
på förvaltningens.

Revideringarna behöver sedan fastställas av arbetsmarknads- och
socialnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019
Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap (TOP) daterad den 13 juni 2018
Riktlinje för handläggning barn och ungdom daterad den 13 maj 2014

Beslutsexpediering
2019-11-26
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 265 Dnr 00001/2019

Va och förordnanden mandatperoden 2019-2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Till ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott lEO
väljs Kurt Ljung (SD),

Sammanfattning av ärendet

Från och med kommunfullmäktige den 4 november 2019 har Charlotte
Michaelsen (SD) avsagt sig sina kommunala uppdrag. En ersättare som
ordinarie ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden valdes av
kommunfullmäktige på deras sammanträde den 4 november 2019, men det
gäller enbart val till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Relaterat till avsägelsen finns det en vakant plats som ersättare i
arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott för WO-frågor som
behöver tillsättas. På arbetsmarknads- och socialnämnden den 19 november
2019 bör beslut tas om ny ersättare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2019

Beslutsexpediering
2019-11-26
Kommunkansliet
Akt
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§ 266 Dnr 00029/2019

Redovsnng av d&egeringsbesut arbetsmarknads
och sociaförv&tnhigen 2019

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Listor redovisas, daterade den 6 november 2019, över delegeringsbeslut
inom individ- och familjeomsorgen i oktober 2019 avseende utredning och
behandling, ekonomiskt bistånd/försöijningsstöd enligt SoL, lagen om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019
Tabell översikt delegeringsbeslut oktober 2019 daterad den 6 november
2019

Beslutsexpediering
2019-11-26
Akt
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§ 267 Dnr 00041/2019

Ärenden för kännedom 2019

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Skatteverket har förändrat hanteringen av skyddade personuppgifter. 1
samband med det har de lanserat en ny del av sin hemsida för att förklara de
nya reglerna.
Den som är utsatt för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. Det
innebär att till exempel namn och adress skyddas i folkbokföringsregistret. 1
vanliga fall är uppgifterna i det svenska folkbokföringsregistret offentliga.

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet som
det också kallas:
- skyddad folkbokföring, som har ersatt kvarskrivning
- sekretessmarkering
- fingerade personuppgifter, som innebär att du får nytt namn och
personnummer

Du ansöker om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering hos
Skatteverket. Fingerade personuppgifter ansöker du om hos polisen. Mer
information finns att läsa på
https ://skatteverket. se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2019

Beslutsexpediering
2019-11-26
Akt
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§ 268 Dnr 00040/2019

ProtokoN för kännedom 2019

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats,

Sammanfattning av ärendet

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 oktober 2019
finns följande protokoll för kännedom:
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-04 § 123 Delårsrapport 2019
Beslut: 1. Delårsrapporten godkänns.

Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-04 § 141 Fyllnadsval av
ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Margareta Bergkvist
(MP) Beslut: 1. Kristoffer Kavallin (MP) väljs till ny ersättare i
arbetsmarknads- och socialnämnden. 2. Valet gäller för återstoden av
mandatperioden.

Protokoll från kommunfullmäktige 20 19-11-04 § 143 Avsägelse från
Charlotte Michaelsen (SD) gällande uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och arbetsmarknads- och socialnämnden samt som
ersättare i utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämndens arbetsutskott Beslut: 1. Charlotte Michaelsen (SD) beviljas
entledigande från sina uppdrag. 2. Kurt Ljung (SD) väljs till ny ledamot i
arbetsmarknads- och socialnämnden. 4. Lars G Eriksson (SD) väljs till ny
ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2019

Beslutsexpediering
2019-11-26
Akt
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§ 269 Dnr 00043/2019

UtbNdningar och kurser 2019

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Den 28 november 2019 kl 18,30 i Slottegymnasiets miniaula bjuder
ungdomsgruppen på socialtjänsten i Ljusdal in till en inspirationskväll om
nattvandring. Socialtjänsten har identifierat ett behov av fler vuxna ute bland
våra ungdomar på kvällar och helger, då en ökad vuxennärvaro ofta leder till
att unga får en tryggare tillvaro.

1 dagsläget finns ingen organiserad verksamhet där vuxna ro sig bland
ungdomarna regelbundet i kommunen. Det finns dock flera goda exempel på
andra kommuner och verksamheter som lyckats med detta. Målet är att
genom gemensamma krafter starta upp nattvandring och genom det “stödja
och störa” våra ungdomar.

Under kvällen kommer verksamheter att ge en beskrivning av det aktuella
läget i kommunen. Vi har även bjudit in aktiva nattvandrare från Hudiksvalls
kommun för att dela med sig av sina erfarenheter och framgångar. Kvällen är
tänkt som en inspiration och som ett startskott där alla är välkomna med
tankar och idéer om hur detta ska utformas. Ingen foranmälan krävs.

Ungdomsgruppen samarbetar även med Trygghetsgruppen, en
samverkansgrupp som startades på initiativ från polisen och Ljusdals
kommun, vars syfte är att arbeta med frågor som rör just trygghet och hur vi
skapar en trevlig levnadsmiljö bland alla invånare.

Första januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det är ett stort steg i
rätt riktning för att säkerställa att barns rättigheter blir uppfyllda. Genom att
barnkonventionen blir lag tydliggörs att barn är individer med egna
rättigheter som måste tas på allvar och respekteras av alla vuxna runt
omkring dem. Lagen kommer att göra stor skillnad för barn i utsatta
situationer.

På barnkonventionens dag 20 november arrangerar vi en nationell digital
konferens om barnkonventionen “Barnkonventionen från FN till svensk
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lag” som invigs av Åsa Lindbagen, jämstälidhetsminister med ansvar för
barnfrågor. Vid konferensen presenteras också Barnrättsresan, ett nytt
processtöd som Barnombudsmannen tagit fram. Det är ett konkret verktyg
som kan användas för att utveckla ert eget barnrättsarbete,

Beslutsunderlag

Information från Ljusdals kommuns intranät daterad i november 2019
Utskick från barnombudsmannen daterat den 28 oktober 2019

Beslutsexpediering
2O19-1126
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§ 270 Dnr 00036/2019

Övriga ärenden arbetsmarknads och soci&nämnden
2019

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Inga övriga ärenden fanns.
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