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§ 166 Dnr 00036/2021 

Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2021 

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 21 juni 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 § 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   

Den 5 juli 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 § 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   

Den 16 juli 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 § 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   

Den 3 augusti 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 

11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   

Den 5 augusti 2021 fattades ett beslut om tillståndsbevis gällande tillstånd 

enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för resvering av alkoholdrycker. 

Den 19 augusti 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en placering enligt 4 

kap § 1 och 6 kap § 1 Socialtjänstlagen (SoL).  

Den 14 september 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering 

enligt 11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   
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Den 16 september 2021 gjordes två interimistiska ordförandebeslut fram tills 

nästkommande arbetsutskott om placeringar enligt 4 kap § Socialtjänstlagen 

(SoL). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 

Ordförandebeslut från juni-september 2021 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 167 Dnr 00033/2021 

Domar för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 oktober 2021 

finns inga nya domar att rapportera. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 168 Dnr 00154/2021 

Frågor gällande integration 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Integrationsverksamheten i Ljusdal är en verksamhet som har förändrats 

kraftigt under den senaste tioårsperioden. Detta beroende på 

omvärldsfaktorer och politiska beslut på nationell nivå. 2011 fanns det två 

anställda, 2016 var vi 45 personer och nu, 2021 är vi tillbaka på tre anställda. 

Integrationsverksamheten i Ljusdals kommun har alltid finansierats helt av 

statliga medel (från Migrationsverket). 

Flyktingmottagandet i Sverige regleras främst i Socialtjänstlagen (SoL) och 

Etableringsprogrammet (2018). Kommunens uppdrag är att ansvara för 

bosättning av de flyktingar som fått uppehållstillstånd och som anvisats till 

kommunen av Migrationsverket och Länsstyrelsen. Kommunen har även 

ansvar för samhällsorientering och svenskundervisningen vilket utförs av 

SFI (svenska för invandrare).  

Huvudansvar för själva etableringen in till arbetsmarknaden ligger idag hos 

Arbetsförmedling (AF) och Försäkringskassan.   

Förutom att ordna med allt praktiskt vid flyktingmottagandet så arbetar 

Integrationsverksamheten aktivt med integrationsfrågor utifrån enskilda 

individer och familjers behov av stöd. Integrationsverksamheten har en gott 

och nära samarbete med Ljusdalshem, förskola/skola, hälso- och sjukvård, 

asylhälsan, SFI, arbetsmarknadsenheten (AME), AF, omsorgsförvaltningen 

med flera utifrån de olika behov de individer som kommer till oss har. 

Integrationsverksamheten deltar i flera olika regionala nätverk gällande 

Integration och samordning i länet. 

På arbetsmarknads- och socialnämnden den 19 oktober får ledamöterna en 

genomgång om hur integrationsverksamheten arbetar samt att handläggare 

från verksamheten finns på plats och kan svara på frågor. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 169 Dnr 00028/2021  

Förvaltningschefen informerar 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 oktober 2021 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 

gång framåt inom förvaltningen. 

 

Kenneth Forssell informerar om följande: 

- Omtag gällande ekonomi i balans 

- Implementering av Signs of safety omtag efter pandemin 

- Personalfrågor 

- Medarbetarsamtal pågår i förvaltningen 

- införandet av stratsys (verksamhets- och planeringsverktyg) är på väg 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 170 Dnr 00006/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 oktober 

2021 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 

september 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 171 Dnr 00397/2019  

SKOS 2.0 - ett samverkansprojekt arbetsmarknads- och 
socialnämnden 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Projekt SKOS 2.0 är ett samverkansprojekt mellan utbildningsförvaltningen 

och arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som pågått sedan juni 2019.  

 

Utifrån att behov identifierats av ökad samverkan mellan förvaltningarna, 

gällande barn och ungdomar som befinner sig i farozonen för att fara illa, 

beslutades om att tillsätta en projektledare för inventera det arbete som görs i 

kommunen, samt för att ta fram förslag på hur det förebyggande arbetet och 

de tidiga insatserna till målgruppen kan organiseras. 

 

Syftet med projektet var att titta på hur samverkan i förebyggande och tidiga 

insatser kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ser ut idag, 

vad fungerar bra och vad behöver utvecklas.  

 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 oktober 2021 

deltar Ida Albinsson och informerar om nuläge 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 172 Dnr 00042/2021  

Sjukskrivningstal 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fått fram sjukskrivningstal 

uppdelat på vissa verksamheter. Det är fortfarande inte uppdelade på 

enhetsnivå, men tillräckligt uppdelade för att de ska kunna jämföras och 

analyseras i stora drag. 

På Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 oktober 2021 

får nämnden en presentation av siffrorna för kvartal 2 2021.  

Sjukskrivningstal för kvartal 2 2021 blir 7,0 och motsvarande siffra för 2020 

var 10,2. 

Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 

19 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2021 

Diagram daterade den 30 september 2021 

Tabell daterad den 30 september 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 173 Dnr 00007/2021  

Månadsrapport till KS för kännedom 2021 

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 generellt en fördröjning på två månader, 

vilket innebär att bilagd rapport kan komma att bli förskjuten med två 

månader. Rapporten är nedbruten i verksamheter och liknar därav 

prognoserna som nämnden får per april och augusti.  

 

På nämndsammanträdet den 19 oktober 2021 ersätts månadsrapporten för 

augusti av helårsprognosen per augusti som arbetsmarknads- och 

socialnämnden tog beslut om på nämndsammanträdet den 21 september. 

Prognosen biläggs ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 

Prognos per augusti daterad den 20 september 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 174 Dnr 00004/2021  

Budgetuppföljning 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Innan individen placeras ska alla andra åtgärder vara uttömda i enlighet 

med av nämnden tidigare fastställda riktlinjer. 

 

2. Uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med att ytterligare stärka 

förebyggande arbete som alternativ till placeringar. 

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämnden den 21 april 2020 fastställdes 

riktlinjer för placeringar avseende barn och ungdom. Riktlinjer för 

placeringar gällande vuxna fastställdes några månader senare – på 

nämndsammanträdet den 25 augusti 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 

Yrkanden 

Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman (M) och Barbro Andin Mattsson (C) 

yrkar bifall till förslaget. 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 175 Dnr 00150/2021  

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet av vissa 
lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitik (Ds 2021:27) 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Remissvaret antas och skickas vidare till kommunstyrelsen. 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 september kom en begäran från kommunstyrelsen om att 

arbetsmarknads- och socialnämnden ska avge ett remissvar på remiss från 

Arbetsmarknadsdepartementet av vissa lagförslag med anledning av en 

reformerad arbetsmarknadspolitik (Ds 2021:27). Kommunstyrelsen avser 

sammanställa ett remissyttrande och vill ha in arbetsmarknads- och 

socialnämndens synpunkter i frågan. 

 

På arbetsmarknads- och socialnämnden den 21 september 2021 uppdrogs till 

förvaltningen att utarbeta ett remissvar så att nämnden skulle ha något att ta 

ställning till på sammanträdet den 19 oktober.  

 

Remissvaret skickas med handlingarna i ett separat dokument. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 

Remissvar daterat den 4 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-19 

Akt 
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§ 176 Dnr 00005/2019  

Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019-2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

 

2. Arbetsmarknads- och socialnämnden påtalar att utredningen gällande 

bilpoolen måste aktualiseras och slutföras enligt tidigare beslut i 

arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-08-25 § 123 samt 2021-05-25 § 

94 och beslut i kommunstyrelsen 2020-01-09 § 3.  

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 2021 ligger en genomgång av 

protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden samt 

arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO till och med 

sammanträdet den 5 oktober 2021. 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 12 oktober 2021 

Tabell sammanställning av ASNs förslag till KS och KF daterad den 12 

oktober 2021 

Yrkanden 

Lars G Eriksson (SD) yrkar bifall till beslutspunkt 2. 
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Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Kommunstyrelsen 
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§ 177 Dnr 00006/2019  

Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens uppdrag till förvaltningen 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 2021 ligger en 

genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden 

samt arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO och till och 

med sammanträdet den 5 oktober 2021. 

 

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 12 oktober 2021 

Tabell sammanställning av ASNs uppdrag till förvaltningen daterad den 12 

oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 178 Dnr 00007/2019  

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 2021 ligger 

en genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och 

socialnämnden och arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 

till och med arbetsutskottssammanträdet den 5 oktober 2021.  

 

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 12 oktober 2021 

Tabell sammanställning av ASNs hantering av uppdrag från KS och KF 

daterad den 12 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 179 Dnr 00020/2021  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade den 8 oktober 2021, över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i september 2021 avseende utredning och 

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

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

vård av unga (LVU). 

 

Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 

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

beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 

delegationsordning. Under perioden september 2021 har inga sådana beslut 

fattats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 

Tabell delegeringsbeslut översikt daterad den 8 oktober 2021 

Tabell delegeringsbeslut detalj daterad den 8 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 180 Dnr 00032/2021  

Ärenden för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga har 

överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen överlämnar 

förslag som ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa.  

Barn och unga ska inte hamna mellan stolarna i vården och behovet av 

kontinuitet för dem och deras vårdnadshavare är stort. 

 

Utredaren Peter Almgren överlämnade under onsdagen förslag som ska bidra 

till en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa. 

Uppföljningen ska stödja utvecklingen av dels det hälsofrämjande arbetet för 

barn och unga både på individuell och nationell nivå, dels av vårdens 

utformning och innehåll. 

 

Om förslagen i utredningen antas kommer de troligen att påverka arbetet 

med den nya socialtjänstlagen som då i förlängningen även kommer att 

påverka arbetsmarknads- och socialnämnden. 

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

 

Under 2020 fick 27 300 barn och unga insatser i form av vård utanför det 

egna hemmet. Den vanligaste placeringen var familjehem följt av HVB. 

HVB är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på 

omvårdnad, stöd eller fostran. Verksamheten kan rikta sig till barn, unga, 

vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens 

ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. 

Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som 

fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över den sociala barn- 

och ungdomsvården. Varje år inspekterar IVO samtliga HVB och 

stödboenden. Enligt uppgifter från IVO förekommer det att barn och unga 

utsätts för våld, kränkningar och övergrepp av både medboende och 

personal. Det finns också enligt myndigheten brister i kommunernas 
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handläggning av ärenden som rör barn i samhällets vård, i hela kedjan från 

utredning till uppföljning efter avslutad placering. 

 

Med bakgrund av detta tillsätter regeringen en utredning som ska se över och 

föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga 

placeras utanför det egna hemmet i familjehem, jourhem, stödboenden eller 

hem för vård eller boende (HVB), inklusive SiS särskilda ungdomshem. 

 

Syftet med utredningen är att säkerställa att barn och unga som placeras 

utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen eller lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga alltid ska garanteras trygghet, 

säkerhet och en i övrigt god vård. 

 

Det är osäkert hur utredningen kommer påverka arbetsmarknads- och 

socialnämnden, men troligtvis kommer förslag från den att tillföras arbetet 

med den nya socialtjänstlagen. 

  

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

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att bättre skydda barn 

från umgänge med en våldsam förälder och för att öka tryggheten för 

familjehemsplacerade barn. Starkare skydd för barn mot föräldrar som har 

utövat våld är en fråga som ingår i regeringens åtgärdspaket för att 

intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

  

Uppdraget är att se över regler i föräldrabalken om vårdnadsöverflyttning, 

adoption och umgänge. När det gäller umgänge ska utredaren särskilt titta på 

situationen då ett barn är i ett skyddat boende eller har skyddade 

personuppgifter.  

 

Följande frågeställningar har ställts upp i utredningsdirektivet: 

- om förutsättningarna för vårdnadsöverflyttning och adoption bör ändras för 

att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till trygghet och stabilitet, 

- behovet av åtgärder för att underlätta förutsättningarna för prövningen av 

frågor om vårdnadsöverflyttning för barn i familjehem, och 

- hur skyddet för barnet kan stärkas när fråga uppkommer om umgänge med 

en förälder som har utövat våld eller gjort sig skyldig till någon annan 

allvarlig kränkning. 

 

I förlängningen kan dessa frågeställningar skapa ytterligare arbetsuppgifter 

för familjerätten hos individ- och familjeomsorgen. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 181 Dnr 00031/2021  

Protokoll för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 oktober 2021 

finns följande protokoll för kännedom: 

 

Protokollsutdrag KF 2021-09-27 § 102 Reglemente för Ljusdals kommuns 

arkiv- antagande; Beslut: 1. Arkivreglemente för Ljusdals kommun antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 182 Dnr 00027/2021  

Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2021                          

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Sammanfattning av ärendet 

Suzanne Blomqvist (L) ställde två frågor på arbetsmarknads- och 

socialnämnden den 21 september. Frågor som ställs direkt på 

nämndsammanträdet kan som regel inte besvaras under samma 

sammanträde.  

 

När det gäller frågan om brottsförebyggande arbete så är det ett 

kommunövergripande ansvar som ligger hos det lokala brottsförebyggande 

rådet, BRÅ. Det leds av kommunens hållbarhetsstrateg, vilket innebär att det 

ligger på kommunstyrelsenivå. Under BRÅ finns ett antal arbetsgrupper som 

arbetar med olika fokusområden och där deltar bland annat IFO. Bland annat 

finns grupper för motorburen ungdom (brottsförebyggande) och en kommun 

fri från våld (som har undergrupper med fokus på sexuell utsatthet, 

brottsförebyggande, hedersvåld, fältning).  

 

När det gäller frågan om att följa upp barn som försvinner under/efter lov så 

har IFO inte kännedom om några sådana barn eller ungdomar i vår kommun. 

Därför är det svårt att säga hur vi följer upp det. 

 

Beslutsexpediering 

2021-10-25 

Akt 
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§ 161 Dnr 00153/2021  


Nedläggning av faderskap 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Då det har visat sig omöjligt att få nödvändiga upplysningar för 


bedömningen av faderskapsfrågan utan att utsätta modern för psykisk 


påfrestning föreslås arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdals kommun 


att fatta beslut om att lägga ner faderskapsutredningen beträffande Mickael 


Adonay Efrem, 100927-3739 enligt föräldrabalkens 2 kap. 7 § punkt 1, 2 och 


4. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Barn: 


Mickael Adonay Efrem, 100927-3739 


Nickstabadsvägen 16 F 


149 43 Nynäshamn 


 


Moder: 


Semere Yorsalem Habte, 890330-5285 


Nickstabadsvägen 16 F 


149 43 Nynäshamn 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2021 


Utredning daterad den 23 september 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 162 Dnr 00087/2021  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Julie Ling 160713-7724 ändrar mottagare från tidigare jourhem till 


familjehem Monica Lindberg enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken 


(SFB) med anledning av placering utanför hemmet. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med det allmänna barnbidraget är att det ska användas till barnets 


uppehälle och uppfostran. Barnets dagliga omsorg och försörjning sker 


genom familjehemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


familjehemmet.  


 


Om det finns synnerliga skäl får underhållsstödet, på begäran av 


socialnämnden betalas ut till någon annan än vårdnadshavare. När ett barn 


placeras utanför hemmet kan socialnämnden besluta att underhållsstödet, 


som går till vårdnadshavare, ska ha en annan mottagare. Underhållsstödet 


kan betalas till socialförvaltningen för att användas för barnets bästa, till 


exempel att betala ut det till familjehemmet där barnet är placerat. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-19 


Försäkringskassan 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


7(31) 


Datum 


2021-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 163 Dnr 00088/2021  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Marilen Marilen 130820-3106 ändrar mottagare från tidigare jourhem  till 


Monica Lindberg enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB) med 


anledning av placering utanför hemmet. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med det allmänna barnbidraget är att det ska användas till barnets 


uppehälle och uppfostran. Barnets dagliga omsorg och försörjning sker 


genom familjehemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


familjehemmet.  


 


Om det finns synnerliga skäl får underhållsstödet, på begäran av 


socialnämnden betalas ut till någon annan än vårdnadshavare. När ett barn 


placeras utanför hemmet kan socialnämnden besluta att underhållsstödet, 


som går till vårdnadshavare, ska ha en annan mottagare. Underhållsstödet 


kan betalas till socialförvaltningen för att användas för barnets bästa, till 


exempel att betala ut det till familjehemmet där barnet är placerat. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-19 


Försäkringskassan 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


8(31) 


Datum 


2021-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 164 Dnr 00089/2021  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Uk Thawng James, Bawi 101208-7456 ändrar mottagare från tidigare 


jourhem till Monica Lindberg enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken 


(SFB) med anledning av placering utanför hemmet. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med det allmänna barnbidraget är att det ska användas till barnets 


uppehälle och uppfostran. Barnets dagliga omsorg och försörjning sker 


genom familjehemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


familjehemmet.  


 


Om det finns synnerliga skäl får underhållsstödet, på begäran av 


socialnämnden betalas ut till någon annan än vårdnadshavare. När ett barn 


placeras utanför hemmet kan socialnämnden besluta att underhållsstödet, 


som går till vårdnadshavare, ska ha en annan mottagare. Underhållsstödet 


kan betalas till socialförvaltningen för att användas för barnets bästa, till 


exempel att betala ut det till familjehemmet där barnet är placerat. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-19 


Försäkringskassan 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


9(31) 


Datum 


2021-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 165 Dnr 00130/2019  


Vård med stöd av SoL 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Felicia Halvarsson 080312-8545 ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


Linda Stridh och Patrik Stridh enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken 


(SFB) med anledning av placering utanför hemmet. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med det allmänna barnbidraget är att det ska användas till barnets 


uppehälle och uppfostran. Barnets dagliga omsorg och försörjning sker 


genom familjehemmets försorg. För att barnbidraget ska användas 


ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas till 


familjehemmet.  


 


Om det finns synnerliga skäl får underhållsstödet, på begäran av 


socialnämnden betalas ut till någon annan än vårdnadshavare. När ett barn 


placeras utanför hemmet kan socialnämnden besluta att underhållsstödet, 


som går till vårdnadshavare, ska ha en annan mottagare. Underhållsstödet 


kan betalas till socialförvaltningen för att användas för barnets bästa, till 


exempel att betala ut det till familjehemmet där barnet är placerat. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-19 


Försäkringskassan 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


10(31) 


Datum 


2021-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 166 Dnr 00036/2021  


Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2021 


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 21 juni 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 § 


lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   


 


Den 5 juli 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 § 


lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   


 


Den 16 juli 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 11 § 


lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   


 


Den 3 augusti 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering enligt 


11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   


 


Den 5 augusti 2021 fattades ett beslut om tillståndsbevis gällande tillstånd 


enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för resvering av alkoholdrycker. 


 


Den 19 augusti 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en placering enligt 4 


kap § 1 och 6 kap § 1 Socialtjänstlagen (SoL).  


 


Den 14 september 2021 gjordes ett ordförandebeslut om en omplacering 


enligt 11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).   


 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


11(31) 


Datum 


2021-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Den 16 september 2021 gjordes två interimistiska ordförandebeslut fram tills 


nästkommande arbetsutskott om placeringar enligt 4 kap § Socialtjänstlagen 


(SoL). 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 


Ordförandebeslut från juni-september 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


12(31) 


Datum 


2021-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 167 Dnr 00033/2021  


Domar för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 oktober 2021 


finns inga nya domar att rapportera. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


13(31) 


Datum 


2021-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 168 Dnr 00154/2021  


Frågor gällande integration 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Integrationsverksamheten i Ljusdal är en verksamhet som har förändrats 


kraftigt under den senaste tioårsperioden. Detta beroende på 


omvärldsfaktorer och politiska beslut på nationell nivå. 2011 fanns det två 


anställda, 2016 var vi 45 personer och nu, 2021 är vi tillbaka på tre anställda. 


Integrationsverksamheten i Ljusdals kommun har alltid finansierats helt av 


statliga medel (från Migrationsverket). 


 


Flyktingmottagandet i Sverige regleras främst i Socialtjänstlagen (SoL) och 


Etableringsprogrammet (2018). Kommunens uppdrag är att ansvara för 


bosättning av de flyktingar som fått uppehållstillstånd och som anvisats till 


kommunen av Migrationsverket och Länsstyrelsen. Kommunen har även 


ansvar för samhällsorientering och svenskundervisningen vilket utförs av 


SFI (svenska för invandrare).  


 


Huvudansvar för själva etableringen in till arbetsmarknaden ligger idag hos 


Arbetsförmedling (AF) och Försäkringskassan.   


 


Förutom att ordna med allt praktiskt vid flyktingmottagandet så arbetar 


Integrationsverksamheten aktivt med integrationsfrågor utifrån enskilda 


individer och familjers behov av stöd. Integrationsverksamheten har en gott 


och nära samarbete med Ljusdalshem, förskola/skola, hälso- och sjukvård, 


asylhälsan, SFI, arbetsmarknadsenheten (AME), AF, omsorgsförvaltningen 


med flera utifrån de olika behov de individer som kommer till oss har. 


Integrationsverksamheten deltar i flera olika regionala nätverk gällande 


Integration och samordning i länet. 


 


På arbetsmarknads- och socialnämnden den 19 oktober får ledamöterna en 


genomgång om hur integrationsverksamheten arbetar samt att handläggare 


från verksamheten finns på plats och kan svara på frågor. 
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2021-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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15(31) 


Datum 


2021-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 169 Dnr 00028/2021  


Förvaltningschefen informerar 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 oktober 2021 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 


gång framåt inom förvaltningen. 


 


Kenneth Forssell informerar om följande: 


- Omtag gällande ekonomi i balans 


- Implementering av Signs of safety omtag efter pandemin 


- Personalfrågor 


- Medarbetarsamtal pågår i förvaltningen 


- införandet av stratsys (verksamhets- och planeringsverktyg) är på väg 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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Datum 


2021-10-19 
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§ 170 Dnr 00006/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 oktober 


2021 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 


september 2021. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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Datum 


2021-10-19 
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§ 171 Dnr 00397/2019  


SKOS 2.0 - ett samverkansprojekt arbetsmarknads- och 
socialnämnden 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Projekt SKOS 2.0 är ett samverkansprojekt mellan utbildningsförvaltningen 


och arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som pågått sedan juni 2019.  


 


Utifrån att behov identifierats av ökad samverkan mellan förvaltningarna, 


gällande barn och ungdomar som befinner sig i farozonen för att fara illa, 


beslutades om att tillsätta en projektledare för inventera det arbete som görs i 


kommunen, samt för att ta fram förslag på hur det förebyggande arbetet och 


de tidiga insatserna till målgruppen kan organiseras. 


 


Syftet med projektet var att titta på hur samverkan i förebyggande och tidiga 


insatser kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ser ut idag, 


vad fungerar bra och vad behöver utvecklas.  


 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 oktober 2021 


deltar Ida Albinsson och informerar om nuläge 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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Datum 


2021-10-19 
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§ 172 Dnr 00042/2021  


Sjukskrivningstal 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fått fram sjukskrivningstal 


uppdelat på vissa verksamheter. Det är fortfarande inte uppdelade på 


enhetsnivå, men tillräckligt uppdelade för att de ska kunna jämföras och 


analyseras i stora drag. 


På Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 oktober 2021 


får nämnden en presentation av siffrorna för kvartal 2 2021.  


Sjukskrivningstal för kvartal 2 2021 blir 7,0 och motsvarande siffra för 2020 


var 10,2. 


Förvaltningen kommer att presentera en analys på nämndsammanträdet den 


19 oktober 2021. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2021 


Diagram daterade den 30 september 2021 


Tabell daterad den 30 september 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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19(31) 


Datum 


2021-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 173 Dnr 00007/2021  


Månadsrapport till KS för kännedom 2021 


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 generellt en fördröjning på två månader, 


vilket innebär att bilagd rapport kan komma att bli förskjuten med två 


månader. Rapporten är nedbruten i verksamheter och liknar därav 


prognoserna som nämnden får per april och augusti.  


 


På nämndsammanträdet den 19 oktober 2021 ersätts månadsrapporten för 


augusti av helårsprognosen per augusti som arbetsmarknads- och 


socialnämnden tog beslut om på nämndsammanträdet den 21 september. 


Prognosen biläggs ärendet. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 


Prognos per augusti daterad den 20 september 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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PROTOKOLL 


Sida 
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2021-10-19 
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§ 174 Dnr 00004/2021  


Budgetuppföljning 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Innan individen placeras ska alla andra åtgärder vara uttömda i enlighet 


med av nämnden tidigare fastställda riktlinjer. 


 


2. Uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med att ytterligare stärka 


förebyggande arbete som alternativ till placeringar. 


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämnden den 21 april 2020 fastställdes 


riktlinjer för placeringar avseende barn och ungdom. Riktlinjer för 


placeringar gällande vuxna fastställdes några månader senare – på 


nämndsammanträdet den 25 augusti 2020. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 


Yrkanden 


Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman (M) och Barbro Andin Mattsson (C) 


yrkar bifall till förslaget. 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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21(31) 


Datum 


2021-10-19 
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§ 175 Dnr 00150/2021  


Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet av vissa 
lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitik (Ds 2021:27) 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Remissvaret antas och skickas vidare till kommunstyrelsen. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Den 14 september kom en begäran från kommunstyrelsen om att 


arbetsmarknads- och socialnämnden ska avge ett remissvar på remiss från 


Arbetsmarknadsdepartementet av vissa lagförslag med anledning av en 


reformerad arbetsmarknadspolitik (Ds 2021:27). Kommunstyrelsen avser 


sammanställa ett remissyttrande och vill ha in arbetsmarknads- och 


socialnämndens synpunkter i frågan. 


 


På arbetsmarknads- och socialnämnden den 21 september 2021 uppdrogs till 


förvaltningen att utarbeta ett remissvar så att nämnden skulle ha något att ta 


ställning till på sammanträdet den 19 oktober.  


 


Remissvaret skickas med handlingarna i ett separat dokument. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 


Remissvar daterat den 4 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-19 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


22(31) 


Datum 


2021-10-19 
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§ 176 Dnr 00005/2019  


Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019-2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


 


2. Arbetsmarknads- och socialnämnden påtalar att utredningen gällande 


bilpoolen måste aktualiseras och slutföras enligt tidigare beslut i 


arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-08-25 § 123 samt 2021-05-25 § 


94 och beslut i kommunstyrelsen 2020-01-09 § 3.  


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 2021 ligger en genomgång av 


protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden samt 


arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO till och med 


sammanträdet den 5 oktober 2021. 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 12 oktober 2021 


Tabell sammanställning av ASNs förslag till KS och KF daterad den 12 


oktober 2021 


Yrkanden 


Lars G Eriksson (SD) yrkar bifall till beslutspunkt 2. 
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Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Kommunstyrelsen 
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§ 177 Dnr 00006/2019  


Sammanställning av arbetsmarknads- och 
socialnämndens uppdrag till förvaltningen 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 2021 ligger en 


genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och socialnämnden 


samt arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO och till och 


med sammanträdet den 5 oktober 2021. 


 


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 12 oktober 2021 


Tabell sammanställning av ASNs uppdrag till förvaltningen daterad den 12 


oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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§ 178 Dnr 00007/2019  


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 2021 ligger 


en genomgång av protokoll och beslut från arbetsmarknads- och 


socialnämnden och arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 


till och med arbetsutskottssammanträdet den 5 oktober 2021.  


 


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 12 oktober 2021 


Tabell sammanställning av ASNs hantering av uppdrag från KS och KF 


daterad den 12 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


26(31) 


Datum 


2021-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 179 Dnr 00020/2021  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, daterade den 8 oktober 2021, över delegeringsbeslut inom 


individ- och familjeomsorgen i september 2021 avseende utredning och 


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


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


vård av unga (LVU). 


 


Förutom de delegeringsbeslut som rapporteras i verksamhetssystemet 


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


beslut på delegering med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens 


delegationsordning. Under perioden september 2021 har inga sådana beslut 


fattats. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 


Tabell delegeringsbeslut översikt daterad den 8 oktober 2021 


Tabell delegeringsbeslut detalj daterad den 8 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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§ 180 Dnr 00032/2021  


Ärenden för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga har 


överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen överlämnar 


förslag som ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa.  


Barn och unga ska inte hamna mellan stolarna i vården och behovet av 


kontinuitet för dem och deras vårdnadshavare är stort. 


 


Utredaren Peter Almgren överlämnade under onsdagen förslag som ska bidra 


till en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa. 


Uppföljningen ska stödja utvecklingen av dels det hälsofrämjande arbetet för 


barn och unga både på individuell och nationell nivå, dels av vårdens 


utformning och innehåll. 


 


Om förslagen i utredningen antas kommer de troligen att påverka arbetet 


med den nya socialtjänstlagen som då i förlängningen även kommer att 


påverka arbetsmarknads- och socialnämnden. 


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


 


Under 2020 fick 27 300 barn och unga insatser i form av vård utanför det 


egna hemmet. Den vanligaste placeringen var familjehem följt av HVB. 


HVB är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på 


omvårdnad, stöd eller fostran. Verksamheten kan rikta sig till barn, unga, 


vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens 


ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. 


Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som 


fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. 


 


Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över den sociala barn- 


och ungdomsvården. Varje år inspekterar IVO samtliga HVB och 


stödboenden. Enligt uppgifter från IVO förekommer det att barn och unga 


utsätts för våld, kränkningar och övergrepp av både medboende och 


personal. Det finns också enligt myndigheten brister i kommunernas 
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handläggning av ärenden som rör barn i samhällets vård, i hela kedjan från 


utredning till uppföljning efter avslutad placering. 


 


Med bakgrund av detta tillsätter regeringen en utredning som ska se över och 


föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga 


placeras utanför det egna hemmet i familjehem, jourhem, stödboenden eller 


hem för vård eller boende (HVB), inklusive SiS särskilda ungdomshem. 


 


Syftet med utredningen är att säkerställa att barn och unga som placeras 


utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen eller lagen med 


särskilda bestämmelser om vård av unga alltid ska garanteras trygghet, 


säkerhet och en i övrigt god vård. 


 


Det är osäkert hur utredningen kommer påverka arbetsmarknads- och 


socialnämnden, men troligtvis kommer förslag från den att tillföras arbetet 


med den nya socialtjänstlagen. 


  


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


Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att bättre skydda barn 


från umgänge med en våldsam förälder och för att öka tryggheten för 


familjehemsplacerade barn. Starkare skydd för barn mot föräldrar som har 


utövat våld är en fråga som ingår i regeringens åtgärdspaket för att 


intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 


  


Uppdraget är att se över regler i föräldrabalken om vårdnadsöverflyttning, 


adoption och umgänge. När det gäller umgänge ska utredaren särskilt titta på 


situationen då ett barn är i ett skyddat boende eller har skyddade 


personuppgifter.  


 


Följande frågeställningar har ställts upp i utredningsdirektivet: 


- om förutsättningarna för vårdnadsöverflyttning och adoption bör ändras för 


att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till trygghet och stabilitet, 


- behovet av åtgärder för att underlätta förutsättningarna för prövningen av 


frågor om vårdnadsöverflyttning för barn i familjehem, och 


- hur skyddet för barnet kan stärkas när fråga uppkommer om umgänge med 


en förälder som har utövat våld eller gjort sig skyldig till någon annan 


allvarlig kränkning. 


 


I förlängningen kan dessa frågeställningar skapa ytterligare arbetsuppgifter 


för familjerätten hos individ- och familjeomsorgen. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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§ 181 Dnr 00031/2021  


Protokoll för kännedom 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats. 


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 19 oktober 2021 


finns följande protokoll för kännedom: 


 


Protokollsutdrag KF 2021-09-27 § 102 Reglemente för Ljusdals kommuns 


arkiv- antagande; Beslut: 1. Arkivreglemente för Ljusdals kommun antas. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 
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§ 182 Dnr 00027/2021  


Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2021                          


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


Klicka eller tryck här för att ange text. 


Sammanfattning av ärendet 


Suzanne Blomqvist (L) ställde två frågor på arbetsmarknads- och 


socialnämnden den 21 september. Frågor som ställs direkt på 


nämndsammanträdet kan som regel inte besvaras under samma 


sammanträde.  


 


När det gäller frågan om brottsförebyggande arbete så är det ett 


kommunövergripande ansvar som ligger hos det lokala brottsförebyggande 


rådet, BRÅ. Det leds av kommunens hållbarhetsstrateg, vilket innebär att det 


ligger på kommunstyrelsenivå. Under BRÅ finns ett antal arbetsgrupper som 


arbetar med olika fokusområden och där deltar bland annat IFO. Bland annat 


finns grupper för motorburen ungdom (brottsförebyggande) och en kommun 


fri från våld (som har undergrupper med fokus på sexuell utsatthet, 


brottsförebyggande, hedersvåld, fältning).  


 


När det gäller frågan om att följa upp barn som försvinner under/efter lov så 


har IFO inte kännedom om några sådana barn eller ungdomar i vår kommun. 


Därför är det svårt att säga hur vi följer upp det. 


 


Beslutsexpediering 


2021-10-25 


Akt 


 





