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Plats och tid

Ljusdaissalen, tisdagen den 21januari2020 klockan 08:30-15:00

Beslutande

Ledamöter
Ove Schönning (5), Ordförande
Maria Fernmalm (S), 1:e vice ordförande
Kennet Hedman (M), 2:e vice ordförande
Margareta Bergkvist (MP)
Suzanne Blomqvist (L)
Barbro Andin Mattsson (C)
Waldernar Olsson (V)
Marie Mill (LB)
Kurt Ljung (SD)

Övriga deltagande

Jessica Eriksson (S), ej tjänstgörande ersättare, § 8-20
Ann Eriksson (5), ej tjänstgörande ersättare, § 8-20
Roger Kastrnan (KD), ej tjänstgörande ersättare. § 8-20
Kenneth Forssell, förvaltningschef, § 1-20
Marie Larsson, enhetschef WO, § 1-4
Sigrid Olsvens, socialsekreterare, § 2-4
Lisa Löfstrand, socialsekreterare, § 2-4
Karoline Grönholm, projektledare SKOS, § 11
Olga Nilsson Smärs, socialsekreterare, § 12
Yvonne Oscarsson, projektledare Bostad först, § 14
Asa Älander, nämndsekreterare

Utses att justera

Margareta Bergkvist

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, Kommunhuset, Lj usdal 2020-01-27, kl 11:00
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Saminanträdesdatum

20200121

Datum för anslags uppsättande

20200128

Datum för anslags nedtagande

20200219

Förvaringspiats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
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Dnr00042/2019

Domar för kännedom 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 januari 2020
finns följande domar för kännedom:
Tingsrätten i Hudiksvall har meddelat dom i mål T 237-19, Tingsrätten
avslog yrkandet om ensam vårdnad till förmån om gemensam vårdnad.
Barnet i målet är omhändertagen enligt lagen om vård av unga (LVU).
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål nr 2292-19 gällande
överklagan avseende ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten ger
arbetsmarknads- och socialnämnden rätt och avslår överklagandet.
Tingsrätten i Hudiksvall har meddelat dom i mål B2167-19 gällande
rattfylleri. Domen innebär bland annat behandling och kommer därför att
beröra vuxenenheten.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål nr 6 150-19 gällande
överklagan avseende ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten ger
arbetsmarknads- och socialnämnden rätt och avslår överklagandet.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål nr 4709-19 gällande
överklagan avseende ekonomiskt bistånd. Målet avskrivs från vidare
handläggning då omprövat beslut gör att den klagande får försörjningsstöd
beviljat för sökt period.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål nr 2718-19 gällande
upphörande av vård enligt LVU. Nämnden har fattat beslut om att vården
ska fortgå och överklagandetiden har gått ut därför avskrivs målet.

Tingsrätten i Hudiksvall har meddelat att dom T 2050-19 gällande
förordnande av sa•rskilt förordnad vårdnadshavare har vunnit laga kraft 20 1912-20.
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Tingsrätten i Hudiksvall har meddelat att dom B 1610-19 gällande fler brott
har vunnit laga kraft 2019-12-27.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9januari 2020
Domar daterade i december 2019
Beslutsexpediering
2020-01-28
Akt
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Dnr0009l/2019

nformaton om omed&bara omhändertaganden och
andra ordtörandebesut 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. liformationen 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 11 december 2019 skedde två omplaceringsbeslut enligt 11
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

§ lagen med

Den 17 december 2019 togs ett ordförandebeslut om att ansöka hos
Tingsrätten i Hudiksvall om anmälan om interimistiskt tillsättande av särskilt
förordnad vårdnadshavare (se ärende 1 2020-01-2 1).
Den 19 december 2019 skedde ett omplaceringsbeslut enligt 11
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

§ lagen med

Suzanne Blomqvist (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9januari 2020
Ordförandebeslut daterade i december 2019
Protokollsanteckning
Marie Mill (LB) vill att det ska stå i protokollet att det alltid måste vara rätt
namn på familjehemsföräldrarna dit barnet blir placerat. Gällande
omplaceringen daterad den 19 december behöver namnen kollas UPP,
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Beslutsexpediering
2020-01-28
Akt
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Dnr00035/2020

nformation om omed&bara omhändertaganden och
andra ordförandebesut 2020
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 2januari 2020 skedde tre omplaceringsbeslut enligt 11
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9januari 2020
Ordförandebeslut daterade i 2januari 2020

Beslutsexpediering
2020-01-28
Akt
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Dnr0003O/2019

Ej verkställda besut enNgt 4 kap 1 § och rapportering
enNgt 16 kap 6f § sociatjänsflagen för individ- och
famNjeomsorgen 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
2. Informationen om ej verkställda beslut redovisas enligt 4 kap 1 § och
rapport enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen
fjärde kvartalet 2019 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens
revisor för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens socialnämnd, eller motsvarande, är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt SoL inte
har verkställts tre månader efter beslut.
Varje kvartal ska nämnden skicka in en individrapport för varje gynnande
beslut som inte verkställts inom tre månader.
Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är
verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering.
Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts.
Denna rapportering till IVO avser fjärde kvartalet, 1/10-31/12, 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2020
Beslutsexpediering
2020-01-28
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Akt
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Dnr00027/2020

Förvatnhigschefen informerar 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1, Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Kenneth Forssell informerar arbetsmarknads- och
socialnämnden om vad som är aktuellt inom förvaltningen.
Förvaltningschefen informerar om
läget bland controllerresurserna
ny enhetschef för barn och mottagningen är anställd och börjar sin
anställning den 10 februari
läget gällande arbetsförmedlingens närvaro på mötespiatsen och i
kommunen
nyckeltal för 2019 (helår)
delrapport utifrån strategin att arbeta mer förebyggande och preventivt
status för SKOS 2.0 (samarbetet med skolan)
-

-

-

-

-

—

-

Beslutsunderlag
Bildspel daterat 20januari 2020
Beslutsexpediering
2020-01-28
Akt
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Dnr0004l/2020

Månadsuppföjning 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
2. Mikael Björk ska bjudas in till kommande nämndsammanträde för att
informera om hur status är gällande systemet för ekonomisk uppföljning.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Kenneth Forssell informerar arbetsmarknads- och
socialnämnden om det ekonomiska läget för 2019. Siffror för januari 2020 är
inte klara då månaden inte är slut, Kostnadsutvecklingen står stilla, men den
har hejdats.
Förvaltningschefen visar ett exempel på hur redovisningen framöver skulle
kunna se ut. Arbetsmarknads- och socialnämnden förklarar sig nöjd med det
exempel som förvaltningschefen visar.

Beslutsunderlag
Bildspel daterat 20januari 2020

Yrkanden
Kennet Hedman (M) yrkar på att Mikael Björk ska bjudas in till kommande
nämndsammanträde för att informera om hur status är gällande systemet för
ekonomisk uppföljning.
Marie Mill (LB) yrkar på att redovisningen gällande månadsuppföljningen
ska skickas ut i förhand och att det ska framgå siffror.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet från Kennet Hedman om att bjuda in Mikael
Björk under proposition och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden
bifaller yrkandet.
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Ordförande ställer yrkandet från Marie Miii om att handlingar ska skickas ut
i förhand under proposition och finner att arbetsmarknads- och
socialnämnden avslår yrkandet. Votering begärs och ska verkställas.
Omröstningsresultat
Arbetsmarknads- och socialnämnden röstarja för att redovisningen ska se ut
som under sammanträdet i januari och nej för yrkandet från Marie Miii. Med
7 röster för ja och 2 röster för nej avslår arbetsmarknads- och socialnämnden
yrkandet.
Omröstningsprotokofl § 10 yrkande om
att handlingar ska skickas ut förhand
Ledamöter

Parti

Ja

Ove Schönning

S

X

Maria Fernmaim
KennetHedman
Margareta Bergkvist

S

X

M

X

MP

X

Suzanne Biomqvist

L

X

Barbro Andin Mattsson

C

X

Waldemar Olsson
Marie Miii

V

X

Kurt Ljung

SD

Totalt

LB

—

—

7

Nej

X
X
2

Protokollsanteckning
Marie Mill (LB) ocgh Kurt Ljung (SD) reserverar sig mot beslutet gällande
yrkandet om att handlingarna ska skickas ut i förhand.

Beslutsexpediering
2020-01-28
Akt
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Reservation ärende
Månadsuppföljning 2020
Dnr 00041/2020 040
202001 21

Reservation mot beslut
Ljusdalsbygdens parti reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ljusdalsbygdens parti yrkar att månadsrapporter sänds ut till ledamöterna via mail
någon/några dag/dagar innan mötet, samt att de skall innehålla siffror.
Ljusdal 2020-01-21

Mcj-’ie A1,7/

Jonny Miii (ordf.) 070-318 19 60. Marie-Louise Hellström (vice ordf) 070-571 02 76.
Torsten Hellström (kassör) 070-334 92 88 Elisabet Collin 070-743 16 39. Roger Holt 070-516 21 07.
Astrid Edlund 076-792 35 77. Marie Miii 070-318 19 63.
-

-

-

-

-

-

-

-

Medemsavgift 100:—. Bankgiro: 5799-5482, www.Ijusdalsbygden.nu, https:Ilwww.facebook.com/tjusdalsbygdens.paiji
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Dnr00397/2019

SKOS 2O ett samverkansprojekt arbetsmarknads och
soci&nämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån den diskussion som arbetsmarknads- och socialnämnden hade på sitt
sammanträde den 10 december 2019 kvarstod en del obesvarade frågor.
Beslut togs att bjuda in projektiedare Karoline Grönholm till
nämndsammanträdet den 21januari 2020.
Karoline Grönholm deltar på arbetsmarknads- och socialnämnden den 21
januari 2020 för att bevara frågor och beskriva hur långt projektet har
kommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2020

Beslutsexpediering
2020-01-28
Akt
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Dnr00045/2019

Presentation av arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamheter mandatperioden 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträde den 21januari 2020
deltar Olga Nilsson Smårs för att berätta om hur individ- och
familjeomsorgen arbetar med våld i nära relationer samt vad våld är,
Presentationen som användes under ärendet skickas ut till arbetsmarknads
och socialnämnden i efterhand.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2020

Beslutsexpediering
2020-01-28
Akt

Utdragsbestyrkande
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Dnr00446!2019

Remiss: RiktNnje speifria arbetsp’atser
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Antar remissvaret som sitt eget.
2. Rernissvaret skickas till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
1 ett tidigare remissvar rörande riktlinje Alkohol- och drogfria arbetsplatser,
så ansåg den tidigare Omsorgsnämnden bland annat det som mycket viktigt
att “riktlinjen utökas till att även omfatta spelfria arbetsplatser” så att
arbetsgivaren förtydligar “att det råder förbud att spela om pengar på våra
kommunala arbetsplatser”. Förslaget beaktades på så sätt att ett förslag till
egen riktlinje darefter har tagits fram för spelfria arbetsplatser.
Kommunstyrelsen skickade ut en remiss gällande denna riktlinje om
speifria arbetsplatser. Denna remiss kom arbetsmarknads- och
socialnämnden tillhanda den 19 november 2019. Ärendet har varit uppe för
information och diskussion på nämndens sammanträde den 10 december och
beslut fattas på sammanträdet den 21januari 2020. Remissvar ska vara
komnunstyrelsen tillhanda senast den 31januari 2020.
-

Från och med januari 2018 är spel om pengar med som en del i
socialtjäristlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdsiagen (20 17:30). Syftet
med denna ändring i lagstiftningen är att ge bättre förutsättningar för
spelberoende personer att få vård, stöd och behandlingsinsatser genom
samarbete mellan kommuner och regioner. Spelberoende klassificeras alltså
som en medicinsk sjukdom där medarbetare med spelproblem har samma
rätt till hjälp och stöd som de med alkohol- ochleller drog beroende.
Kommunstyrelsens arbetsutskott säger i sitt protokoll från den 12 november
2019 att det ir “viktigt att kommunen som arbetsgivare tydliggör att det
rader förbud att spela om pengar på kommunens arbetsplatser och att detta
tydliggörs på samma styrdokumentsnivå som riktlinje Alkohol- och drogfria
arbetsplatser. Riktlinjen syftar till att tydliggöra vad som gäller i Ljusdals
kommun för en arbetsplats fri från spel om pengar.” Riktlinjen innehåller
åtgärder för att förebygga denna typ av spelproblem.
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DnrOOll5/2019

UtveckNng av missbruksvård
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
2. Bostad först ska från 2020-03-0 1 ingå i den befintliga organisationen och
ägas av vuxenenheten och försörjningsstöd.

Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 18juni 2019
fastställdes en projektplan för Bostad först. Projektet skulle enligt beslutet
pågå under två år samt följas upp och utvärderas kontinuerligt.
Bostad först är en beprövad metod för hemlös som startade bland hemlösa i
New York. Ett uppdrag kom från den tidigare Omsorgsnämnden att Ljusdals
kommun skulle arbeta efter metoden och att en projektiedare skulle anställas.
Berörda handläggare och enhetschefer har under året gått grundutbildning
för att arbeta enligt metoden. Efter en diskussion i förvaltningen har
framkommit att detta är ett “bostadsprojekt” och får inte sammanblandas
med åtga•rder inom vuxen- och beroende, även om missbruk är en stor orsak
till att man blir bostadslös.
För att lyckas med metoden krävs att man bygger relationer och darför finns
en särskild handläggare kopplad till försörjningsstöd som gör
boendeutredningen. Behovet kan ha uppmärksammats inom vilken enhet
som helst, men ofta är det vuxenenhet som ser behovet.
1 den operativa gruppen ingår anställda både vid försörjningsstöd och vid
vuxenenheten samt vid behov även från Ljusdaishem. Eftersom det bygger
på relationer så är kontinuitet från personal viktigt. Tyvärr har den
handläggare som ansvarar för boendeutredning nu sagt upp sig och en
nyrekrytering pågår. När den personen är på plats ska även den gå
grundutbildningen för att kunna arbeta utifrån konceptet.
1 en kommun av Ljusdals storlek är det rimligt att tro att max tio personer
kommer att vara aktuella för bostad först.

nde
d
i
rka
n
stY
a
s
be
r
jas
l
au
9
f
s
7
n

Sida
23(3 1)

LJUSDALS

] KOMMUN

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sida
24(3 1)

PROTOKOLL
1.21

Det krävs ihärdighet från anställda för att lyckas med konceptet, men med
en lyckad process spar man inte enbart på mänskligt lidande utan i
förlängningen också ekonomiskt då firre personer förutsätts behöva placeras
på hem för vård- och boende (HVB) eller liknande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2020
Flödesschema daterat den 9 januari 2020
Protokollsutdrag ASN § 173 daterat den 18juni 2019
Yrkanden

Maria Fernmalm (S), Suzanne Blomqvist (L), Waldemar Olsson (V) och
Margareta Bergkvist (MP) yrkar på att Bostad först från 2020-03-0 1 ska ingå
i den befintliga organisationen och ägas av vuxenenheten och
försörj ningsstöd.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet från Maria Fernmalm med flera under
proposition och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
yrkandet.
Beslutsexpediering
2020-01-28
Akt

randessnatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr00463/2019

Remiss gällande språkpllkt deltagande
grundutblldning 1 svenska för rätt till försörjningsstöd
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
2. Förvaltningen får i uppdrag att skriva ett förslag till remissyttrande till
arbetsmarknads- och socialnämnden.
3. Beslut om yttrandet ska fattas på arbetsmarknads- och socialnämnden den
24 mars 2020.

Sammanfattning av ärendet
Regeringskansliet skickade för socialdepartementets räkning ut en remiss
gällande språkplikt deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till
försörjningsstöd den 20 december 2019. Bland kommunerna som har valts ut
som remissinstanser finns Ljusdals kommun.
-

Remissen ska besvaras senast den 27 mars 2020. Det innebär att
arbetsmarknads- och socialnämnden får remissen för information och
diskussion på sammanträdet den 21 januari 2020. Beslut om remissvar
behöver fattas senast på nämndsammanträdet den 24 mars med omedelbar
justering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2020
Missiv daterat den 20 december 2019
Promemoria daterad den 20 december 2019
Beslutsexpediering
2020-01-28
Akt

Utdragsbestyrkande
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Dnr00002/2019

Deegeringsordnng för arbetsmarknads och
socanämndens verksamheter 201 92O22
Arbetsmarknads och socialnämnden beslutar
1. Antar delegationsordningen version 2020-01-21.
Sammanfattning av ärendet
Den 22 oktober 2019 antogs den nu gällande delegationsordningen för
arbetsmarknads- och socialnämnden.

Avsnittet under Dataskyddsförordningen, GDPR gällande beslut om anmälan
av personuppgiftsincident behöver kompletteras. Så har nu gjorts genom att
tillföra en ny punkt (6.12) i arbetsmarknads- och socialnämndens
delegationsordning. Se bifogad fil.
För den som vill läsa mer se följande länkar:
https ://www.datainspektionen.se/lagarregler/dataskyddsforordningen/personuppgiftsincident/
https ://www datainspektionen. se/lagarregler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/#33
.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har att ta ställning till delegation
medan kolumnen som reglerar vidaredelegering är förvaltningschefens
ansvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2020
Bilaga föreslagna förändringar daterad den 7 januari 2020

Beslutsexpediering
2020-01-28
ComAround
Treservaadministratörer
Akt

Utdragsbestyrkande
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Dnr00029/2019

Redovsnng av deegerngsbesut arbetsmarknads
och soc&förv&tningen 2019
Arbetsmarknads och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, daterade den 9 januari 2020, över delegeringsbeslut inom
individ- och familjeomsorgen i november och december 2019 avseende
utredning och behandling, ekonomiskt biståndlförsörjningsstöd 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 7 januari 2020
Tabell delegeringsbeslut översikt daterad den 9januari 2020
Beslutsexpediering
2020-01-28
Akt
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1

Dnr0003l/2020

Ärenden för kännedom 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21januari 2020
finns följande ärenden för kännedom:
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nyligen publicerat en ny rapport
utifrån en granskning av 13 kommuners arbete med våldsutsatta samt sju
regioners arbete med barn som bevittnat eller blivit utsatta för våld i nära
relation.
IVO:s sammanfattande bedömning är att tillsynen visat på flera brister, varav
några bedöms vara allvarliga när det gäller socialtjänstens arbete med barn.
Tillsynen visar t.ex. att socialtjänsten inte alltid uppmärksammar och utreder
situationen för barn som kan vara utsatta för våld ochleller ha bevittnat våld.
Bristerna kan leda till att barn inte får det skydd och stöd de behöver.
1 de fall som IVO har granskat ser vi att barnklinikerna efterlever
anmälningsskyldigheten att anmäla misstanke om att barn far illa. Detta
gäller ärenden där klinikerna själva misstänkt att barnet i fråga kunde vara
utsatt för våld och/eller ha bevittnat våld av eller mot en närstående.
Tillsynen har däremot visat att barnklinikerna inte alltid ser till att barn får
frågor om våld och om att ha bevittnat våld ställda till sig i enrum. Vid
intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal framgick även att ett behov
finns av att öka kompetensen om när och hur frågor ska ställas till barn och
att barn som har bevittnat våld kan vara svåra att uppmärksamma. Vi
bedömer att detta sammantaget tyder på att barn som bevittnat våld löper
större risk att inte uppmärksammas och få stöd, än till exempel barn som
själva utsatts för våld.
För den som själv vill läsa rapporten i sin helhet finns den att ladda ner här:
https ://www.ivo. se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter
2020/barn-riskerar-att-bli-utan-stod-och-hj alp .pdf
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Regeringen inrättade i december 2019 en välfärdskommission som ska
identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns
förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.
Kommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala
arbetsgivarorganisatiofler.
Välfärdskommissionen kommer sa•rskilt att prioritera åtgärder inom fyra
områden:- förbättrad styrning av välfärden effektivt utnyttjande av
offentliga resurser- hållbar kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö i
välfärdssektorn- digitaliseringens möjligheter att frigöra resurser till
välfärden
-

1 arbetet ska kommissionen särskilt beakta att kommuner och regioner har
olika förutsättningar och utgångsläge i olika delar av landet. Kommissionen
ska genomgående anlägga ett jämställdhetsperspektiv. Den ska senast 31
december 2021 redovisa hur arbetet har bedrivits.
Länsstyrelsen startar upp Kampanjen “Svartsjuka är inte romantiskt” för
fjarde året i rad. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och synliggöra
våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen pågår under februari och mars
med start den 3 februari. Syftet är att väcka eftertanke hos ungdomar.
Länsstyrelsen med samarbetspartners vill att de unga ska fundera över hur
deras relationer ser ut och vad som egentligen är en bra relation eller inte.
Eftersom ungdomar är en sa•rskilt utsatt grupp när det gäller våld i nära
relationer är det viktigt att uppmärksamma dem.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2020

Beslutsexpediering
2020-01-28
Akt
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Dnr0003O/2020

ProtokoH för kännedom 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 januari 2020
finns följande protokoll för kännedom:
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-12-16 § 173 Ej verkställda beslut
individ- och familjeomsorgen andra och tredje kvartalet 2019 Beslut: 1.
Informationen noteras till protokollet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2020
Protokollsutdrag KF § 173 daterat den 16 december 2019

Beslutsexpediering
2020-01-28
Akt

-
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Dnr00026/2020

Övriga ärenden arbetsmarknads och socanämnden
2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Suzanne Blomqvist (L) ställer frågan om hur de ungdomar som befinner sig
ute på Ljusdal under nätterna hanteras och vad förvaltningen gör.
Förvaltningschef Kenneth Forssell svarar och frågan tas med till kommande
ärendeberedning.
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