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Vård med stöd av SoL 
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Vård med stöd av LVU  
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§ 196 Dnr 00087/2020  

Vård med stöd av LVU  
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§ 197 Dnr 00032/2020  

Domar för kännedom 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.    

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 15 december 

2020 finns följande domar för kännedom: 

  

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 1926-20 gällande 

överklagande av försörjningsstöd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar beslut i mål 4080-20.  De beviljas 

inte prövningstillstånd, vilket innebär att Kammarrätten i Sundsvalls dom 

kvarstår. Beslutet gällande vård med stöd av LVU ska fortgå gäller och 

beslutet är i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar beslut i mål 4081-20.  De beviljas 

inte prövningstillstånd, vilket innebär att Kammarrätten i Sundsvalls dom 

kvarstår. Beslutet gällande vård med stöd av LVU ska fortgå gäller och 

beslutet är i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.  

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3362-20 gällande 

överklagande av försörjningsstöd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 2196-20 gällande vård 

med stöd av LVU. Kammarrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet 

med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat beslut i mål 2910-20. Kammarrätten 

meddelar inte prövningstillstånd och fastställer därmed förvaltningsrättens 

tidigare dom som var i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens 

beslut. 
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Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3950-20 gällande 

överklagande av försörjningsstöd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3610-20 gällande 

överklagande av försörjningsstöd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3599-20 gällande 

överklagande av försörjningsstöd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 5209-20 gällande vård 

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

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2020 

Domar daterade i november och december 2020 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 198 Dnr 00035/2020  

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 12 november 2020 gjordes ett omplaceringsbeslut enligt 11 § lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).  

 

Den 26 november 2020 gjordes ett omplaceringsbeslut enligt 11 § lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

 

Den 7 december togs två ordförandebeslut om fortsatt placering enligt SoL. 

Dessa beslut togs i väntan på kommande nämndsammanträde den 15 

december.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2020 

Ordförandebeslut daterade i november och december 2020 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 199 Dnr 00019/2020  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade den 7 december 2020, över delegeringsbeslut 

inom individ- och familjeomsorgen i november 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 november 2020 har ett beslut fattats gällande delvis avslag om 

utlämnande av handling. I beslutet har förvaltningen avslagit begäran enligt 

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

motiveringen att uppgifterna är av sådan art att den enskilde eller någon 

närstående kan lida men. Dock gäller avslaget enbart delar av handlingarna.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2020 

Delegeringsbeslut november tabeller daterade den 7 december 2020 

Delvis avslag daterat den 10 november 2020 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 200 Dnr 00016/2020  

Ärendegranskning delegeringsbeslut enligt 
socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen, barn- 
och ungdomsärenden 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Arbetsmarknads- och socialnämnden så vi granskat fyra 

utvalda utredningar gjorda av socialsekreterare utifrån socialtjänstlagen 

(SoL).  

 

Vid granskningen har granskningsnyckel framtagen av IFO Ljusdal använts. 

Syftet med granskningen är att utifrån granskningsnyckelns frågor bedöma 

om de uppgifter som finns med gör utredningen rättssäker.  

 

Granskningen omfattar fyra ärenden. Två från barn- och två från 

ungdomsenheten.  

 

Granskningen visar på att utredningarna är rättssäkra och de uppgifter som 

ska finnas med enligt granskningsmallen finns med.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2020 

Granskningsmallar daterade i november 2020 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 201 Dnr 00015/2020  

Ärendegranskning delegeringsbeslut enligt 
socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen, 
vuxenärenden 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Beskrivningen nedan består av två avidentifierade ärenden vid vuxenenheten 

med syftet att åskådliggöra handläggningsprocessen. Urvalet är 

slumpmässigt utifrån de avgränsande kriterierna att det ena ärendet ska 

innehålla något/några beslut enligt LVM medan det andra enbart ska baseras 

på beslut enligt SoL. Samtliga uppgifter är hämtade från ärendets beslutsträd, 

journaler och utredningsprocesser i TRESERVA.  

 

Granskningen är genomförd av socionomstuderande praktikant Towe 

Larsson. Granskningsmall för ärendegranskning IFO har använts. Analys av 

granskningen är gjord av enhetschef.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2020 

Granskningsmallar daterade i november 2020 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 202 Dnr 00096/2020  

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 15 december 

2020 deltar Margareta Andersson och Fredric Berg för att informera om hur 

tillsynerna under Covid -19 har utförts. Det är miljöenheten som har 

tillsynsansvaret, men alkohol- och tobakshandläggare har deltagit i 

samverkan.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2020 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 203 Dnr 00218/2019  

Pizzeria Torget, org.nr 19790101-4733, Rachid 
Heddouchi 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Med stöd av 9 kap 18 § alkohollagen (2010:1622) meddela Rachid 

Heddouchi, (790101-4733), Bäckebovägen 1A, 827 40 Tallåsen att 

serveringstillståndet på Pizzeria Torget, Bäckebovägen 1, 827 40 Tallåsen 

återkallas med omedelbar verkan. 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Utredningen och förslag till beslut har startats med anledning av att 

tillståndshavaren inte längre finns kvar i Sverige. Det har inte gått att nå 

tillståndshavaren vare sig via telefon eller via e-post. Förslaget motiveras 

med att Rachid Heddouchi inte längre utnyttjar serveringstillståndet. 

 

Arrendeavtalet avseende serveringslokalerna är 2020-11-01 uppsagt med 

omedelbar verkan. Det innebär att tillståndshavaren inte längre har 

dispositionsrätt till serveringslokalerna vilket är ett grundkrav för att erhålla 

eller inneha serveringstillstånd.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2020 

Utredning daterad den 30 november 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-15 

Innehavare av serveringstillstånd 

Akt 
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§ 204 Dnr 00027/2020  

Förvaltningschefen informerar 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 17 november 

2020 informerar Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på gång framåt 

inom förvaltningen.   

 

Förvaltningschefen informerar om följande: 

- arbetet med detaljbudget 2021 

- covid -19 och anpassningar av verksamheten 

- personalfrågor; kommande ny enhetschef för försörjningsstöd 

- stöd till brottsoffer efter nyår 

- arbete med måldokumentet och när det ska lyftas till nämnden            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2020 

Bildspel daterat den 15 december 2020 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 205 Dnr 00041/2020  

Månadsuppföljning 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 17 november 

2020 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning för 

oktober 2020.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2020 

Bildspel daterat den 15 december 2020 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 206 Dnr 00194/2020  

Månadsrapport till KS för kännedom 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämnden den 20 oktober 2020 efterfrågades 

den ekonomiska rapport som skickas via controllers till kommunstyrelsen 

varje månad. Denna rapport har en fördröjning på två månader, vilket 

innebär att bilagd rapport gäller för september månad. Rapporten är 

nedbruten i verksamheter och liknar därav prognoserna som nämnden får per 

april och augusti.  

 

Filen – som distribuerats via Ciceron Assistenten - kunde inte visas via 

Teams under pågående sammanträde, vilket innebär att ledamöterna inte 

kunde kommentera. Ärendet återkommer under sammanträdet den 26 januari 

2021.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2020 

Tabell oktober 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 207 Dnr 00021/2020  

Redovisning aktualiseringar barn-, ungdoms- och 
vuxenärenden individ- och familjeomsorgen 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

I 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 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 

Socialtjänstlagen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2020 

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga första halvåret 

2020 - arbetsrapport FoU Välfärd daterad i augusti 2020 

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga 2019 FoU 

Välfärd daterad 30 juni 2020 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 208 Dnr 00028/2020  

Externa besök arbetsmarknads- och socialnämnden 
2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 15 december 

2020 deltar Olle Pallin Cox regionombud för region mitt från BRIS för att 

berätta om deras verksamhet och vad de ser för utmaningar framåt. 

Presentationen fokuserar på BRIS verksamhet och orsakerna till att man 

kontaktar BRIS. 

             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2020 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 209 Dnr 00045/2019  

Presentation av arbetsmarknads- och socialnämndens 
verksamheter mandatperioden 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 15 december 

2020 berättar Ramin Maihanparast från integrationsverksamheten om 

hedersproblematik.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2020 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 210 Dnr 00133/2020  

Fritidsbank 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Försöksverksamhet med Fritidsbank startas. 

 

2. Verksamhetens status ska återrapporteras till arbetsmarknads- och 

socialnämnden senast på sammanträdet i september 2021. 

 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

I vår kommun, precis som i hela landet, finns mängder av sport- och 

friluftsutrustning som inte längre används, utan bara samlar damm. Det kan 

vara skridskorna som är urväxta, skidorna som är för korta, eller flytvästen 

som har ersatts av en ny. I Ljusdal kommun finns ingen fritidsbank eller 

motsvarande som tar till vara denna resurs.  

 

För den som vill prova på nya idrotter och friluftsaktiviteter, eller bara vill 

utöva aktiviteten vid enstaka tillfällen, kan det bli en kostsam historia att 

köpa utrustning. Då är det bättre att låna först, både för plånboken och för 

miljön.  

 

Inrättandet av en fritidsbank skulle också kunna vara ett sätt att minska 

försörjningsstöd och ansökan om medel från de sociala samfonderna för 

inköp av utrustning då utlåningen i Fritidsbankerna sker gratis.  

 

I dagsläget är det enbart Ljusdals kommun i Gävleborgs län som inte har en 

fritidsbank. 

Fritidsbanken skulle också vara en del i att arbeta mot att implementera 

barnkonventionen i de av arbetsmarknaden- och socialförvaltningens 

verksamheter som inte direkt arbetar med barnen i fokus så som individ- och 

familjeomsorgen gör.  

 

Den 16 juni 2020 återremitterades ärendet från Arbetsmarknads- och 

socialnämnden (§ 110) för att förvaltningen skulle undersöka ärendet 

ytterligare. Ärendet kommer upp för information på nämndsammanträdet 

den 15 september 2020 och upp för beslut på sammanträdet den 17 
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november. Då återremitterades ärendet ytterligare en gång för beslut på 

nämndsammanträdet den 15 december. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2020 

Central utvärdering av fritidsbankerna juni 2020 

Yrkanden 

Walle Olsson (V) och Kurt Ljung (SD) yrkar på att beslutet ska skjutas upp 

till 2021. 

 

Kennet Hedman (M) yrkar avslag på förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer yrkandet från Walle Olsson mfl mot att ärendet ska 

avgöras idag. Ordförande finner att arbetsmarknads- och socialnämnden 

röstar för att frågan ska avgöras idag. Omröstning begärs och verkställs. 

Arbetsmarknads- och socialnämnden röstar ja för att avgöra ärendet idag och 

nej för att skjuta upp det. 

 

Ordförande ställer bifall till Fritidsbanken mot yrkandet från Kennet 

Hedman om avslag. Ordförande finner att arbetsmarknads- och 

socialnämnden röster för att starta en Fritidsbank. Omröstning begärs och 

verkställs. Arbetsmarknads- och socialnämnden röstar ja för att starta en 

Fritidsbank och nej för att inte göra det. 

Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster och tre nej-röster beslutar arbetsmarknads- och 

socialnämnden att frågan ska avgöras idag. Ove Schönning, Maria 

Fernmalm, Margareta Bergkvist, Suzanne Blomqvist, Barbro Andin 

Mattsson och Roger Kastman röstar ja. Kennet Hedman, Kurt Ljung och 

Walle Olsson röstar nej. 

 

Med sex ja-röster, två nej-röster och en röstande som avstår beslutar 

arbetsmarknads- och socialnämnden att det ska startas en Fritidsbank. Ove 

Schönning, Maria Fernmalm, Margareta Bergkvist, Suzanne Blomqvist, 

Barbro Andin Mattsson och Roger Kastman röstar ja. Kennet Hedman och 

Kurt Ljung röstar nej. Walle Olsson avstår. 
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Protokollsanteckning 

Kennet Hedman (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Akt 
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§ 211 Dnr 00038/2020  

Internkontrollplan 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Godkänner föreslagen internkontrollplan för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en god 

internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att anta 

en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom nämndens verksamheter. 

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ska den som bedriver 

socialtjänst, verksamhet enligt LSS eller hälso- och sjukvård också se till att 

egenkontroll görs med den frekvens och i den omfattning som krävs för 

säkra verksamhetens kvalitet. Resultatet av egenkontrollerna ska användas i 

den fortsatta planeringen av verksamheten. 

 

Förvaltningens egen internkontroll är långt mer omfattande, och att det 

dokument som läggs fram på sammanträdet den 15 december innehåller 

enbart de delar som ska rapporteras till nämnden för deras kontroll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 november 2020 

Internkontrollplan 2021 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 212 Dnr 00215/2020  

Remiss gällande yttrande om medborgarförslag 
gällande hantering av trädgårdsavfall 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

 

2. Uppdra till förvaltningen att arbeta fram ett yttrande till 

nämndsammanträdet den 23 februari 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har skickat ett medborgarförslag för yttrande från 

arbetsmarknads- och socialnämnden. Kommunstyrelsen önskar att 

synpunkter från arbetsmarknadsenheten ska framgå i remissyttrandet.  

 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 15 december 

2020 får nämnden information om remissen och svaret ska vara 

kommunstyrelsen tillhanda senast den 5 mars 2021. Detta innebär att 

yttrandet behöver fastställas på nämndsammanträdet den 23 februari 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2020 

Medborgarförslag daterat den 25 september 2020 

Protokollsutdrag KF § 105 daterad den 28 september 2020 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 213 Dnr 00031/2020  

Ärenden för kännedom 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför, med anledning av 

utbrottet av covid-19 i Sverige, en tillsynsinsats med underlag av 

kommunernas inrapporterade ej verkställda beslut. Tillsynen riktar sig mot 

samtliga kommuner i landet. Uppdatering: rapportering till IVO är gjord och 

skickad 30/11 2020. 

 

Syftet med tillsynen är att granska hur kommunen, under utbrottet av covid-

19, tillgodoser behoven hos enskilda personer med socialtjänstinsatser. IVO 

kommer i tillsynen att granska hur kommunen säkerställer kvalitet och 

säkerhet vid förändringar i insatser, för att tillgodose enskildas behov.  

 

Med stöd av 13 kap. 1-2 §§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL samt 25-26 §§ 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 

inleder IVO en tillsyn mot Er kommun. 

 

IVO begär följande: 

Uppgifter om hur kommunen, under utbrottet av covid-19, säkerställer 

kvalitet och säkerhet vid förändringar i socialtjänstinsatser, för att tillgodose 

enskildas behov. 

 Namn, befattning, telefonnummer och e-post till chef med övergripande 

ansvar för beslutade insatser enligt SoL och LSS. 

 

Begärda uppgifter ska ha kommit in till IVO den 1 december 2020. IVO kan 

förelägga er, med eller utan vite, att lämna vad som begärs. 

 

IVO kommer inte att bevilja anstånd i detta ärende, då tillsynen är kopplad 

till regeringsuppdraget till IVO, att bidra till lärande under utbrottet av 

covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott. IVO ska delredovisa 

regeringsuppdraget till socialdepartementet i december 2020. Datum för när 

nämndens svar ska ha kommit in till IVO är fastställt utifrån datum för 

delredovisningen. 
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--------------------------------------------------- 

 

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att under 

år 2021–2022 förstärka tillsynen av socialtjänstens handläggning av ärenden 

som rör stöd och skydd till barn och unga. Den förstärkta tillsynen ska bland 

annat särskilt uppmärksamma hur barnets bästa beaktas i handläggningen, 

arbetet med att noga följa vården, samt arbetet med att följa upp ett barns 

situation. Vid genomförandet av uppdraget ska de rättigheter som följer av 

barnkonventionen särskilt beaktas. 

 

Den förstärkta tillsynen ska pågå under två år. Den 1 mars 2023 ska IVO 

lämna en samlad redovisning av uppdraget till Socialdepartementet. 

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

 

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att ta fram en rapport om 

Sveriges arbete mot våld mot barn. Alla former av våld mot barn ska 

upphöra, både våld som utövas av vuxna mot barn och våld som utövas 

mellan barn. Barnets rätt till skydd mot alla former av våld är grundläggande 

för barnkonventionens genomförande. Att motverka våld mot barn är en högt 

prioriterad fråga för regeringen liksom att främja samarbete och samverkan, 

såväl nationellt som internationellt, kring frågan. 

 

Fokus i rapporten ska vara vad som gjorts under de senaste 10 åren för att 

motverka våld mot barn. Rapporten ska även översiktligt redogöra för vad 

Sverige har gjort de senaste 50 åren och beskriva det svenska systemet 

bakom arbetet. Syftet med rapporten är att både öka kunskapen bland 

yrkesverksamma i Sverige om olika aktörers ansvarsområden och stimulera 

samarbete och samverkan. 

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

 

Med anledning av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag rörande 

covid-19 och våldsutsatthet har Jämställdhetsmyndigheten genomfört flera 

insatser och sammanställt information och goda exempel till kommuner.  

 

Framgångsfaktorer när det gäller arbetet mot våld i nära relationer i 

kommuner är att området har hög prioritet bland ansvariga politiker och 

chefer.  

 

För två veckor sedan inleddes en nationell kampanj ”Tillsammans mot våld”, 

som Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram tillsammans med 

länsstyrelserna. Informationen kommer att visas på sociala medier och ca 

500 tv-skärmar på butiker (ICA och Willys-butiker) i hela landet. 

Information om kampanjen har även tidigare skickats till kommuner, bland 
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annat via länsstyrelserna, Sveriges kommuner och regioner samt via olika 

nätverk.  

 

Kommunerna kan ta del av materialet på vår hemsida där affischer och 

bildspel riktade till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare finns tillgängliga 

för kostnadsfri nedladdning och användning. Kampanjmaterial – 

Tillsammans mot våld – Jämställdhetsmyndigheten 

(jamstalldhetsmyndigheten.se)  

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

 

Många barn och unga i Sverige utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Inför jullovet lanserar Jämställdhetsmyndigheten, Nationella 

kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Polismyndigheten, 

Socialstyrelsen, Skolverket och Utrikesdepartementet en gemensam kampanj 

mot hedersrelaterat våld och förtryck. ”Du har rätt” att själv bestämma och 

rätt att få hjälp och stöd är kampanjens budskap.  

 

Många barn och unga i Sverige vittnar om att de utsätts för hedersrelaterat 

våld och förtryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter 

skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller som inte 

får välja sina vänner. Om unga kvinnor och män som inte får välja om, eller 

med vem, de ska gifta sig. Eller om HBTQ-personer som inte accepteras för 

de individer de är. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina 

systrar varje dag i skolan, eller om flickor och unga kvinnor som inte får 

bestämma över sin kropp eller sexualitet. 

 

Samtidigt kan det vara svårt att veta vart man kan vända sig för att få stöd. 

Därför går nu sex myndigheter ihop för att med gemensamma krafter sprida 

information om vilka rättigheter unga har i Sverige och vart man kan vända 

sig för att söka hjälp.  

 

Kampanjen ”Du har rätt” vänder sig också till yrkesverksamma inom till 

exempel skola, vård och omsorg med information om vilket stöd man kan få 

från nationell nivå.    

- Det är viktigt att utsatta barn och unga vet vart dom kan vända sig. Och att 

det är myndigheternas ansvar att ge dem stöd, hjälp och skydd, säger Negin 

Amirekhtiar på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. 

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

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn av 

stödboendet i Ljusdal. Tillsynen genomfördes den 3 december med samtal 

via Skype med de boende samt den 4 december med ansvarig enhetschef. 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden informeras om att tillsynen har gjorts 

och kommer att bli delaktiga i eventuellt begärt yttrande som resultat av 

tillsynen.  

 

Om inget yttrande krävs kommer nämnden att informeras om IVOs beslut. 

         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2020 

 

Beslutsexpediering 

2020-12-16 

Akt 
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§ 214 Dnr 00030/2020  

Protokoll för kännedom 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.   

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 15 december 

2020 finns följande protokoll för kännedom: 

 

Protokoll från kommunstyrelsen 2020-11-26 § 195 Begäran från 

arbetsmarknads- och socialnämnden om utökad investeringsbudget för 2020 

till införskaffande av möbler och datautrustning i nya sammanträdesrum på 

Hotellgatan 6; Beslut: 1. Arbetsmarknads- och socialnämndens begäran om 

utökad investeringsram med 200 000 kronor hanteras vid årsbokslutet.  

 

Protokoll från kommunstyrelsen 2020-11-26 § 187 Ekonomisk uppföljning 

2020; Beslut: 2. Nämndordförandena ska vid kommunstyrelsens 

sammanträde i februari månad presentera handlings/åtgärdsplaner, som 

respektive nämnd arbetar med, för att hålla sina tilldelade budgetar för år 

2021. 

 

Protokoll från kommunfullmäktige 2020-11-09 § 111 Fyllnadsval efter 

Kristoffer Kavallin (MP) gällande uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- 

och socialnämnden Beslut: 1.  Alexandra Karjel (MP) väljs till ny ersättare i 

arbetsmarknads- och socialnämnden. 2. Valet gäller för återstoden av 

mandatperioden. 

 

Protokoll från kommunfullmäktige 2020-11-09 § 113 Delårsbokslut per 

augusti 2020; Beslut: 1. Delårsrapporten godkänns. 

 

Protokoll från kommunfullmäktige 2020-11-09 § 117 Budget 2021, ELP 

2022-2023; Beslut: Triadens förslag antas som Ljusdals kommuns budget för 

år 2021 med fördelning av ekonomiska ramar för 2021 samt långtidsplan 

2022-2023.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2020 
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