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§ 158

Dnr 00032/2020

Domar för kännedom 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 20 oktober 2020
finns följande domar för kännedom:
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 4332-20 gällande
omedelbart omhändertagande enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i
vissa fall). Förvaltningsrätten beslutar att omhändertagandet ska fastställas.
Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 1269-20 gällande lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kammarrätten avslår
yrkandet och därmed ska vården enligt LVU fortgå och dömer i enlighet med
arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. Denna dom
sekretessmarkerades inte och därför har förvaltningen skapat en avvikelse
och skickat till Kammarrätten.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2655-20 gällande
överklagande av försörjningsstöd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet
och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 4332-20 gällande
omedelbart omhändertagande enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i
vissa fall). Förvaltningsrätten beslutar att omhändertagandet ska avskrivas
enligt beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden då vården från nu kan
ske på frivillig väg.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 330-20 gällande
överklagande av försörj ningsstöd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet
och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.
Förvaltningsrätten i Linköping har meddelat dom i mål 1621-19 gällande
statlig ersättning enligt ersättningsförordningen. Arbetsmarknads- och
socialnämnden överklagade Migrationsverkets avslag. Förvaltningsrätten
dömer enligt Migrationsverkets avslag och avslår överklagandet.
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Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3447-20 gällande
överklagande av försörjningsstöd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet
och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.
Uppsala Tingsrätt har meddelat dom i mål B 4 128-20. Den tilltalade döms
till ungdomsvård.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3625-20 gällande lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningsrätten
fastställer vården och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och
socialnämndens beslut.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2084-20 gällande
överklagande av försörjningsstöd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet
och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2352-20 gällande
överklagande av försörjningsstöd. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet
till viss del och beviljas försörjningsstöd med en mindre summa, men avslår
överklagandet till den största delen och dömer i enlighet med
arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 2586-20 gällande
överklagande av försörjningsstöd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet
och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2020
Domar daterade under september 2020

Beslutsexpediering
2020-10-28
Akt
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Dnr 00035/2020

§ 159

Information om omedelbara omhändertaganden och
andra ordförandebeslut 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 25 juni 2020 gjordes ett omplaceringsbeslut enligt 11 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta beslut är inte tidigare
rapporterat.
Den 1juli 2020 gjordes ett omplaceringsbeslut enligt 11 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta beslut är inte tidigare
rapporterat.
Den 9 september skedde ett ordförandebeslut om förlängd placering fram till
arbetsutskottet för WO-frågor den 6 oktober 2020.
Den 15 september 2020 skedde två omplaceringsbeslut enligt 11
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Den 1 oktober 2020 gjordes ett placeringsbeslut enligt 11
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2020
Ordförandebeslut daterade från 25 juni 1 oktober 2020
-
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Dnr 00027/2020

§ 161

Förvatningschefen informerar 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 20 oktober 2020
informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om det som är aktuellt inom
förvaltningen,
Arbetsmarknads- och socialnämnden informerades om följande:
personalfrågor
nuläge Signs of Safety
deltagande i tankesmedja tillitsbaserat ledarskap driven av vision
förvaltningschef har deltagit i paneldiskussion gällande utredningen jämlikt
Gävleborg
Radio Gävleborg har uppm’rksammats familj eteamets arbete med COMET
-

-

-

-

Beslutsunderlag
Bildspel daterat den 20 oktober 2020

Beslutsexpediering
2020-10-28
Akt
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Dnr 00041 /2020

Månadsuppföjning 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 20 oktober
2020 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning för
augusti och september 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2020
Bildspel daterat den 20 oktober 2020

Beslutsexpediering
2020-10-28
Akt
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§ 163

1020

Dnr 00005/2020

Sammanträdesdagar 2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Sammanträdespianering för 2021 antas.
Sammanfattning av ärendet
Alla politiska sammanträden under ett kalenderår planeras gemensamt på
kommunkansliet för att ärendegången från nämnder till kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige ska vara
smidig och funktionell.
Under 2018 togs ett beslut om att förändra nämnds- och
förvaltningsorganisationen. Samtidigt som beslutet om ny organisation togs
beslutades även om att sportiov, påskiov och höstlov ska vara mötesfria.
Under 2021 är arbetsmarknads- och socialnämnden samt arbetsutskottet för
WO-frågor planerade till tisdagar (med undantag för arbetsutskottets
sammanträde i januari). Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträder
företrädelsevis i Ljusdaissalen och arbetsutskottet i Tallåsenrummet. För
nämnden finns il nämndsammanträden och 13 arbetsutskottssammanträden
inplanerade för 2021.
Eventuella avvikelser gällande dagar eller platser markeras tydligt i
sammanträdeskalendern för 2021 som kommer att distribueras efter att
beslut har tagits (ett förslag biläggs handlingarna).
Förutom dessa inpianerade möten behövs ibland extra sammanträden för
brådskande ärenden vilket framförallt gäller individärenden inom individoch familjeomsorgen då dessa ska vidare till rättsliga instanser för beslut.
Det vill säga ansökan om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och
yttranden på överklaganden som måste in till rättslig instans inom viss tid.
Önskemål om sådana extra sammanträden ska alltid komma via enhetschef
på individ- och farniljeomsorgen till arbetsmarknads- och socialnämndens
ordförande som ger nämndsekreterare i uppdrag att organisera kallelse och
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handlingar till sådant sammanträde. Se vidare i rutinen för extra
sammanträden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2020
Förslag på sammanträdesdagar daterad den 16 oktober 2020

Beslutsexpediering
2020-10-28
Kommunkansliet
Förtroendevalda
Förvaltningen
Akt
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§ 164

1020

Dnr 001 62/2020

Rapport aktualiseringar socialtjänsten 1 Gävleborg 2019
vuxna

-

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Sedan några år pågår inom FoU Välfärd vid Region Gävleborg arbetet “Att
dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga”. Fokus har varit att
sammanställa aktualiseringar av barn och unga till socialtjänsten i länets
kommuner. Arbetet startade 2008 och ett antal F0U-rapporter har
producerats sedan 2009.
Efter beslut av kommunernas socialchefer i Gävleborgs län (2016) erhöll
FoU Välfärd i uppdrag att börja inhämta och sammanställa data för
aktualiseringarna av vuxna till socialtjänsten i länets kommuner.
Sammanställning av data påbörjades 2017 och första FoU-rapporten
publicerades 2018 (FoU-rapport 2019:2).
Rapport FOU 2020:4 som färdigställdes i juni 2020 redovisar en
länssammanställning omfattande helåret 2019 (190101—191231), av alla
inkomna aktualiseringar rörande vuxenärenden (21 år och äldre) i länets
socialtjänster i tio kommuner.
Rapporten består av två delar: Den första delen omfattar en redovisning av
totalsiffror för Gävleborgs län 2019 avseende aktualiseringar för vuxna:
antal aktualiseringar, de aktualiserades kön och ålder, vem som aktualiserat,
orsak till ansökan och anmälan samt hur stor del av aktualiseringarna som
leder till utredning. Samt antalet unika vuxna i kommunerna som
aktualiseras till socialtjänsten.
Redovisningar görs för 2019 i diagram och tabeller med jämförelser med
2018. Den andra delen av rapporten redovisar motsvarande data för 2019 för
kommunerna i länet.
Under nämndsammanträdet den 20 oktober deltar Sara Eriksson, enhetschef
för vuxenenheten och Ronnie Karlsson, specialistsocionom och redovisar sin
analys utifrån rapporten.
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Datum

2020-10-20

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2020
Aktualiseringar vuxna Gävleborg daterad i juni 2020

Beslutsexpediering
2020-10-28
Akt
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§ 165

Dnr00006/2019

SammanstäNnng av arbetsmarknads- och
socaInämndens uppdrag tHI förvaftningen 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden de
uppdrag som har getts från arbetsmarknads- och socialnämnden till
förvaltningen. Till grund för sammanställningen i oktober 2020 ligger en
genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden
samt arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott lEO och till och
med sammanträdet den 6 oktober 2020.
Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de
har rapporterats som klara en gång tas de bort från listan. Färgen orange
innebär att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2020
Tabell sammanställning daterad den 7 oktober 2020

Beslutsexpediering
2020-10-28
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
20(36)

LJUSDALSKOMMUN
PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 166
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Dnr00005!2019

Sammanställning av arbetsmarknads- och
socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 201 9-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden de
förslag som skickats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till
grund för sammanställningen i oktober 2020 ligger en genomgång av
protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden samt
arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott WO till och med
sammanträdet den 6 oktober 2020.
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 8 oktober 2020
Tabell sammanställning daterad den 7 oktober 2020

Beslutsexpediering
2020-10-28
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Dnr00007/2019

Sammanställning av arbetsmarknads- och
socialnämndens hantering av uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för arbetsmarknads- och socialnämnden
hanteringen av de uppdrag som har kommit från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Till grund för sammanställningen i oktober 2020 ligger
en genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och
socialnämnden och arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott WO
till och med nämndsammanträdet den 6 oktober 2020.
Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en
redovisning för arbetsmarknads- och socialnämnden. Färgen orange innebär
att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2020
Tabell sammanställning daterad den 7 oktober 2020

Beslutsexpediering
2020-10-28
Kommunstyrelsen
Akt
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1020

Dnr00008/2019

TystnadspIiktsförbndeIse törtroendevalda
mandatperioderi 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Då det har tillkommit en hel del nya ledamöter och ersättare i
arbetsmarknads- och socialnämnden sedan den tillträdde 1januari 2019 och
fick information om sekretess och tystnadsplikt den 9 januari samma år
behöver nämndsledamöterna förnyad information om dessa frågor. En sådan
information hålls på nämndsammanträdet den 20 oktober 2020.

Beslutsunderlag
Bildspel daterat den 19 oktober 2020

Beslutsexpediering
2020-10-20
Akt
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§ 169

Dnr 00187/2019

Barnkonventionen bNr lag i/i 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
2. Barnperspektivet ska finnas som en kontroilpunkt i Internkontrollplanen
för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Sedan barnkonventionen blev lag den 1januari 2020 har förvaltningen
arbetat med konventionen vilket även gjordes innan den blev lag i sitt
dagliga arbete. Arbetsmarknads- och socialnämnden har haft frågan om
barnkonventionen uppe på sina sammanträden den 19 mars och 22 oktober
2019.
-

-

Barnkonventionen som lag har återigen aktualiserats via barnrättsdagarna för
Gävleborg 14-15 oktober 2020.
På nämndsammanträdet den 20 oktober får ledamöterna ytterligare en
genomgång av barnkonventionen.

Beslutsunderlag
Bildspel daterat den 19 oktober 2020
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2020-10-28
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§ 170

2020-10-20

Dnr00045/2019

Presentation av arbetsmarknads- och socianämndens
verksamheter mandatperioden 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Vuxenenheten inom individ- och familj eomsorg har många delar. En av
deras verksamheter innefattar öppenvård med alkohol- och drogterapeuter.
På nämndsammanträdet den 20 oktober 2020 berättar Karin Andersson och
Lena Löf om sin verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2020
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§ 171

Delegeringsordning för arbetsmarknads- och
soci& nämndens verksamheter 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Antar delegeringsordning version 2020-10-20.
2. Uppdrar till förvaltningen att implementera den nya versionen av
delegeringsordningen.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 augusti 2020 antogs den nu gällande delegationsordningen för
arbetsmarknads- och socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden
har att ta ställning till delegation, medan kolumnen som reglerar
vidaredelegering är förvaltningschefens ansvar.
Det behöver göras relativt övergripande ändringar i gällande
delegationsordning. Det gäller tobaksområdet och automatspel. Den nu
gällande tobaksiagen har funnits så länge att det går att ta bort hänvisningen
till de äldre lagarna. Dessutom faller inte längre automatspel under
nämndens jurisdiktion och då behöver det avsnittet inte längre finnas med.
1 övrigt är det mest små justeringar som behöver göras. 1 några av avsnitten
refereras det fortfarande till omsorgsnämnden och det behöver förändras till
arbetsmarknads- och socialnämnden. 1 och med att dessa förändringar görs
är omsorgsnämnden helst borttaget ur den gällande delegeringsordningen.
Den sista revideringen som behöver göras är att det behöver läggas till en
lydelse om att avslagsbeslut gällande utlämnande av handling helt eller
delvis ska rapporteras till arbetsmarknads- och socialnämnden samt att ett
avslagsbeslut ska diarieföras så det blir sökbart i diariet.
—

—

Samtliga föreslagna förändringar är framarbetade i samarbete mellan
förvaltningen och nämndsekreterare.
Bilaga: ändringar i delegationsordningen med utgångspunkt i
delegationsordningen version 2020-01-21.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2020
Förändringar i delegationsordningen daterade den 8 oktober 2020
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§ 172

10-20

Dnr 0001 9/2020

Redovisning av d&egeringsbeslut arbetsmarknads
och soci&förv&tningen 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, daterade den 9 oktober 2020, över delegeringsbeslut inom
individ- och familj eomsorgen i september 2020 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).
Övriga delegeringsbeslut
Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet
Treserva och rapporteras på bilagda listor fattas då och då andra beslut på
delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens
delegationsordning.
Under september 2020 har fyra beslut fattats gällande avslag och delvis
avslag om utlämnande av handling. 1 tre av dessa beslut har delvisa avslag
getts och handlingarna har sekretessmarkerats enligt 26 kap 1 §
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) av förvaltningen innan
utlämning. 1 det fjärde och sista beslutet har förvaltningen avslagit begäran
enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) med
motiveringen att den som efterfrågar handlingarna inte är vårdnadshavare
och samtycke saknas från ansvarig vårdnadshavare,

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2020
Tabell delegeringsbeslut september daterad den 9 oktober 2020
Avslagsbeslut daterade i september 2020
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§ 173

Datum

Dnr 00031 /2020

Ärenden för kännedom 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 20 oktober finns
följande ärenden för kännedom:
SKR Sammanfattning:
1 detta cirkulär presenterar vi budgetpropositionen för 2021. Den syftar till
att ange politikens inriktning för perioden 202 1—2023. Höständringsbudgeten
anger förändringar i årets budget. Några av satsningarna: ytterligare 10
miljarder kronor satsas på generella medel till kommuner och regioner för
2021, ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen på 4 miljarder införs,
omsorgslyftet inom äldreomsorgen utökas till 1,7 miljarder.
Cirkuläret finns att ladda ner i sin helhet på
https :/Iskr. se/5 .302335211 74b9d2f82a3 8a3 .html?utmsource=notifiering&ut
mmediumemail&utmcampaign=cirkular
Regeringen vill stärka tryggheten för placerade barn och unga. 1 en ny
lagrådsremiss föreslås bland annat att socialnämnden, efter det att barnet har
varit placerat i samma familjehem under tre år, ska ha en skyldighet att
överväga frågan om vårdnadsöverflyttning årligen. Den 29 april gav
regeringskansliet en utredare i uppdrag att utreda hur principen om barnets
bästa kan stärkas i samband med bedömningen av om vård enligt lagen om
vård av unga (LVU) ska upphöra. Uppdraget ska slutredovisas den 26
februari 2021.
1 budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att länsstyrelsernas
regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och
förtryck samt prostitution och människohandel, blir permanent. Regeringen
föreslår också en förstärkning till kommunerna för återfallsförebyggande
insatser mot våld i nära relationer.
Regeringen tillför nya medel till Statens servicecenter för att öppna
servicekontor i utsatta områden. Genom denna satsning stärks den statliga
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närvaron i områden med socioekonomiska utmaningar samtidigt som
samhälisservicen förbättras för de som bor där.
Tillgången till statlig service är ojämnt fördelad över landet. Det gäller
mellan stad- och land såväl som mellan städernas inner- och ytterområden.
Därför tillför regeringen ytterligare medel till Statens servicecenter för att
öppna servicekontor i utsatta områden.
Nya servicekontor i utsatta områden stärker den statliga närvaron på fler
platser i landet, förbättrar samhällsservicen och kan därigenom bidra till att
stärka förtroendet för de statliga myndigheterna och samhällets institutioner.
För öppnandet av nya servicekontor i utsatta områden ökas Statens
servicecenters anslag för servicekontorsverksamheten med 15 miljoner
kronor 2021, 60 miljoner kronor för 2022 och 75 miljoner kronor varaktigt
från och med 2023. Dessa nya medel tillkommer utöver de medel regeringen
tidigare aviserat för inrättandet av nya servicekontor i budgetpropositiOnen
för 2020. Regeringen avser att återkomma med besked om i vilka
kommuners utsatta områden de nya servicekontoren ska lokaliseras.
1 budgetpropositiOflen för 2021 föreslår regeringen att avsätta 250 miljoner
kronor årligen under perioden 202 1—2022 och 200 miljoner kronor 2023 för
ett riktat statsbidrag till Sveriges kommuner. Medlen ska subventionera
kostnaderna för familjehemsplaceriflgar.
Placering i familjehem är i dag en vanlig placeringsform, och kan bero på
exempelvis brister i hemmet eller den unges egna beteende.
Förutsättningarna i det enskilda fallet kan variera betydligt, och innefatta allt
från små barn utan föräldrar till unga som är på väg in i kriminalitet eller
missbruk.
En placering kan ske både med och utan samtycke från föräldrarna.
Gemensamt för de barn och unga som placeras är att de behöver en ny, trygg
och stabil boendemiljö. Socialtjänsten behöver därför resurser och kunskap
för att kunna utforma och följa upp vården så att placerade barn får sina
rättigheter och behov tillgodosedda.
1 budgetpropositiOnefl för 2021 föreslår regeringen satsningar för att öka den
sociala rättvisan i samhället. Det handlar om en återhämtningsbonus för
personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen, en satsning på sociala
insatser i socioekonomiskt utsatta områden, höjt underhålisstöd för
ensamstående föräldrar samt utökade medel för bostadsbidrag.
Det finns ett flertal aktörer som är viktiga i arbetet med att minska och
motverka segregation. Genom ytterligare medel kan verksamhet på lokal
nivå som kompletterar och förstärker det arbete som kommuner redan
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bedriver, inte minst inom det brottsförebyggande arbetet, stimuleras. Det kan
till exempel handla om ökad tillgänglighet till socialtjänstens verksamheter,
fältassistenter eller liknande. Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis
är ett annat viktigt område. Satsningen medför att det skapas förutsättningar
för mer effektiva lösningar jämfört med enskilda sektorsvisa insatser.
Forslaget innebär en förstärkning av statsbidrag i arbetet mot segregation
med 250 miljoner kronor per år under perioden 2021 2023.
Ensamstående föräldrar har oftare en knappare ekonomi än föräldrar som är
sammanboende. För att stärka inkomsten för ensamstående föräldrar vill
regeringen därför höja underhållsstödet. En höjning av underhålisstödet
kommer särskilt ensamstående kvinnor med barn till del.
—

Regeringen föreslår att:
underhållsstödet ska höjas med 150 kronor per barn och månad för barn som
är 15 år eller äldre
underhållsstödet ska höjas med 100 kronor per barn och månad för barn som
är yngre än 15 år.
Kostnaderna beräknas till 100 miljoner kronor för 2021 och 200 miljoner
kronor för 2022 och framåt. Förslaget föreslås träda i kraft den 1juni 2021
och tillämpas första gången i fråga om underhålisstöd som avser juli 2021.
Individ- och familj eomsorgen har blivit anmälda via ett klagomål till
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) gällande ett pågående
individärende. Efter att berörd enhetschef har haft ett långt samtal med IVO
gällande klagomålet och att fakta har insamlats har IVO beslutat av avsluta
ärendet utan vidare åtgärd.
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har meddelat beslut i ärende ASN
176/2020 gällande tillsyn av ej verkställt beslut. IVO kritiserar dröjsmålet i
verkställandet ärendet gällande kontaktperson, men väljer att inte gå vidare
och ansöka om särskild avgift, utan avslutar ärendet. Som motivering till
detta anger IVO följande: IVO bedömer att oskäligt dröjsmål har uppstått i
ärendet som numera är verkställt. Mot bakgrund av den extraordinära
situation som råder med spridning av Covid-19 ansöker vi inte om särskild
avgift i nuläget för att inte orsaka ytterligare ansträngningar för kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2020
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l020

Dnr 00030/2020

ProtokoN för kännedom 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 20 oktober 2020
finns följande protokoll för kännedom:
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-09-28 § 83 Ej verkställda beslut
individ- och familjeomsorgen första kvartalet 2020; Beslut: 1. Informationen
noteras till protokollet.
-

Protokoll från kommunfullmäktige 2020-09-28 § 94 Avsägelse från
Kristoffer Kavallin (MP) av uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- och
socialnämnden; Beslut: 1. Kristoffer Kavallin (MP) beviljas entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden. 2.
Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde.
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-09-28 § 97 Avsägelse från Joachim
Dahiberg (L) gällande uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- och
socialnämnden. Fyllnadsval; Beslut: 1. Joachim Dahlberg (L) beviljas
entledigande från sitt uppdrag. 2. Henrik Estander (L) väljs till ny ersättare i
arbetsmarknads- och socialnämnden. 3. Valet gäller för återstoden av
mandatperioden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2020
Protokollsutdrag KF 2020-09-28 § 83, § 94 samt
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Dnr 00033/2020

§ 175

Utbildningar och kurser 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en utbildning gällande det senaste som
berör tobaksbruk och tobaksproduktion, som är allvarliga hinder för hållbar
utveckling och global hälsa. Nya tobaksprodukter, tobaksiagen, hälsorisker,
statistik över tobaksbruk och tobaksavvänjning är andra ämnen som kommer
att lyftas. Måigrupp: Dagen riktar sig till dig som vill fylla på dina kunskaper
om tobak.
Utbildningen hålls digitalt den 17 november 2020 mellan 08.30-12:00. Sista
anmälningsdag är 9 november 2020. Utbildningen är kostnadsfri och
anmälan go•rs via länken i bifogad inbjudan.
Barnombudsmannen bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk
lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får
kunskap om vad utredningen, om hur svensk lagstiftning överensstämmer
med barnkonventionen, har kommit fram till och vad det kan innebära för
myndigheter, kommuner och regioner. Målgrupp är beslutsfattare och
berörda tjänstepersoner i myndigheter, kommuner, regioner och
länsstyrelser.
Charlotte Palmstierna, huvudsekreterare i barnkonventionsutredningen,
informerar om utredningens slutsatser och i panelsamtalen deltar bl.a.
Barnombudsmannen, Sveriges kommuner och regioner,
Aklagarmyndigheten, Elevorganisationen Svea och Socialstyrelsen.
Tid & plats: 17 november, ca. 09.00 13.30. Mötet kommer att genomföras
digitalt. En detaljerad inbjudan med anmälningsformulär och program
kommer att skickas ut inom de närmaste veckorna. Denna inbjudan kommer
arbetsmarknads- och socialnämnden få via mail s snart den kommer.
—

Den 21 oktober 2020 h11er Svenska FN-förbundet och UNg FN-förbundet
ett webinar om FN 75 r med temat ur ska Sverige bidra till ett bättre och
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starkare FN i framtiden? Var med oss den 21 oktober för att ta reda på det!
Vi besöker FN:s högkvarter i New York där vi möter Ulrika Modéer,
Charlotte Petri Gornitzka och Asa Regnér som alla är assisterande
generalsekreterare med framträdande positioner i olika FN-organisationer.
Chefen för Utrikesdepartementets FN-enhet Carl Skau samtalar med
Svenska FN-förbundets människorättsrådgivare Ellie Al-Kahwati. Vi delar
ut priser till tre personer som gjort fina insatser för FN-arbetet och
hållbarhetskocken Paul Svensson berättar om sitt engagemang.
Programledare är Jesper Sundén, mångårig utrikesredaktör på Svenska
Dagbladet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2020

Beslutsexpediering
2020-10-28
Akt

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
,

_—

—

Sida
35(36)

LJUSDALSKOMMUN
PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 176

Dnr 00026/2020

Övriga ärenden arbetsmarknads- och socaInämnden
2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Svaret har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Henrik Estander (L) har lämnat in en övrig fråga gällande om man se hur
arbetslösheten ser ut i våra kommundelar, om ja hur ser det ut nu.
Förvaltningen svarar att i dagsläget går det inte att få fram sådan statistik.

Beslutsunderlag
Övrig fråga inskickad 16 oktober 2020
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