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§ 120 Dnr 00032/2022 

Domar för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 juni 2022 

finns följande domar för kännedom: 

Uppsala tingsrätt har meddelat dom i mål 5162-21 gällande 

vårdnadsöverflytt. Tingsrätten beviljade vårdnadsöverflytt och dömde i 

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. Domen trädde i 

laga kraft den 7 juni 2022. 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 674-22 och 1300-22 

gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och 

dömde i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.  

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 1554-22 gällande vård 

med stöd av LVU. Förvaltningsrätten fastställer vården och dömde i enlighet 

med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Värmlands tingsrätt har meddelat dom i mål 6491-21 avseende brott gällande 

13 kap 1 § brottsbalken. Tingsrätten dömer den tilltalade till fortsatt vård 

med stöd av LVU enligt arbetsmarknads- och socialnämndens tidigare beslut 

och vårdplanering. 

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 775-22. Kammarrätten 

beslutar att avslå överklagandet gällande vård med stöd av LVU. Detta 

innebär att förvaltningsrättens dom som var i enlighet med arbetsmarknads- 

och socialnämndens beslut  kvarstår. 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 1549-22 gällande 

ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och dömde i 

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 
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Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2257-22. 

Förvaltningsrätten fastställer arbetsmarknads- och socialnämndens 

ordförandebeslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM. 

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat slutgiltigt beslut i mål 2257-22. 

Förvaltningsrätten skriver av målet om omhändertagande enligt LVM då 

arbetsmarknads- och socialnämnden har hittat en lösning med frivillig 

placering. 

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat beslut i mål 1019-22 samt 1020-22. 

Prövningstillstånd beviljas inte och därmed kvarstår förvaltningsrättens dom, 

vilken innebar att överklagandet avslås, men att en del av domen återsänds 

till arbetsmarknads- och socialnämnden för ny prövning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 

Aktuella domar 

Beslutsexpediering 

2022-06-22 

Akt 
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§ 121 Dnr 00035/2022 

Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2022 

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 7 april 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering enligt 

11 § LVU. 

Den 16 maj 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering enligt 

11 § LVU. 

Den 31 maj 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering enligt 

11 § LVU. 

Den 3 juni fattades två ordförandebeslut gällande omplacering enligt 11 § 

LVU. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 

Ordförandebeslut perioden april-juni 2022 

Beslutsexpediering 

2022-06-22 

Akt 
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§ 122 Dnr 00094/2022 

Johanssons Grill AB, org nr 556279-7844, ansökan om 
stadigvarande serveringstillstånd  

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Ljusdals kommuns alkoholhandläggare föreslår att arbetsmarknads- och

socialnämnden, med stöd av 8 kap 2§ alkohollagen (2010:1622) meddelar

Johanssons Grill AB, org nr 556279-7844, Ryggskog 89, 827 70 Los,

stadigvarande serveringstillstånd och Cateringstillstånd på Johanssons Grill,

Norrbyvägen 7, 827 70 Los.

Serveringstillståndet omfattar servering av spritdrycker, starköl, vin, andra 

jästa drycker och alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten samt 

Cateringstillstånd för slutna sällskap. 

Serveringen skall ske i matsalarna och på den avgränsade uteserveringen i 

direkt anslutning till entrén. 

Servering får ske året runt alla dagar mellan klockan 11:00 och 01:00. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Villkor: 

Minst en entrévärd ska tjänstgöra om annonserad liveartist uppträder fredag 

eller lördag. Minst två (2) av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter 

ska tjänstgöra vid större evenemang med livemusik när antalet besökare 

överstiger 100 personer. 

Sammanfattning av ärendet 

Johanssons Grill ligger i Los, det har inte funnits serveringstillstånd i 

lokalerna tidigare. Restaurangen är nyrenoverad och består av två matsalar 

och en uteservering.  

Planeringen är att restaurangen skall hållas öppen för frukost, lunch och ala 

carte med öppettid mellan klockan 07:00 – 20:00 måndag – torsdag och 

mellan klockan 07:00 – 01:00 fredag och lördag, samt mellan klockan 09:00 

– 20:00 på söndagar.

Underhållning med DJ, trubadur, karaoke samt storbilds tv vid

idrottsevenemang kommer att erbjudas.
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Serveringslokalerna och uteserveringen bedöms vara överblickbara. Köket 

och menyn uppfyller alkohollagens krav vid stadigvarande 

serveringstillstånd.  

Bolaget och företrädare för bolaget har prövats och bedöms lämpliga för 

uppgiften.  

Ingen av remissinstanserna har haft något att erinra mot ansökan. Utifrån 

inkomna remissyttranden och upprättad utredning bedöms att Johanssons 

Grill AB, kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd samt 

Cateringstillstånd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2022 

Utredning daterad den 2 juni 2022 

Beslutsexpediering 

2022-06-21 

Näringsställe 

Akt 
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§ 123 Dnr 00102/2022  

Johanssons Grill AB, 556279-7844 - ansökan om 
tobakstillstånd  

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Ljusdals kommuns alkohol- och tobakshandläggare föreslår att 

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott med stöd av 5 kap 3§ 

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) meddelar Johanssons 

Grill AB, org nr 556279-7844, Ryggskog 89, 827 70 Los, stadigvarande 

tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror på Johanssons Grill, 

Norrbyvägen 7, 827 70 Los.      

 

2. Paragrafen justeras omedelbart.    

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 1§ Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) får 

endast den som har tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 

tobaksvaror. 

 

En ansökan om stadigvarande tobakstillstånd inkom 2022-05-17. 

Lämplighetsprövningen av bolaget och dess företrädare har skett i ansökan 

om stadigvarande serveringstillstånd som har pågått parallellt med 

tobaksansökan. 

 

Det inlämnade egenkontrollprogrammet avseende detaljhandel med 

tobaksvaror följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 

Utifrån inlämnade handlingar och inkomna uppgifter bedöms att sökanden är 

lämplig att bedriva detaljhandels försäljning av tobaksvaror.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2022 

Utredning daterad den 2 juni 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-21 

Näringsställe 

Akt 
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§ 124 Dnr 00027/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 juni 2022 

informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 

gång framåt inom förvaltningen. 

 

Kenneth Forssell informerar om följande: 

- personalfrågor och rekrytering 

- eventuellt deltagande i gemensamt projekt för barn och unga med 

problematisk skolfrånvaro via europeiska socialfonden 

- status för hur många som har sökt asyl enligt massflyktdirektivet avseende 

Ukrainakonflikten; nya fastställda kommuntal för Ljusdal är 66 personer 

- Fastställd ersättning för de som kommer från Ukraina 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-22 

Akt 
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§ 125 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 juni 2022 

presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning med hjälp 

av nyckeltal per maj 2022.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-22 

Akt 
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§ 126 Dnr 00036/2022  

Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknadsenheten (AME) deltar i två olika projekt för att hjälpa 

människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden att komma tillbaka 

alternativt att komma i fråga för arbete. 

På arbetsmarknads- och socialnämnden den 21 juni kommer de båda 

projektledarna och presenterar respektive projekt. Ett hållbart arbetsliv i 

Ljusdal finansieras via samordningsförbundet och React – ung nystart som är 

ett EU-projekt.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-22 

Akt 
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§ 127 Dnr 00109/2022  

Bilersättning för familjehem och kontaktpersoner 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Fastställer modellen för milersättning till familjehem och kontaktpersoner. 

 

2. Modellen ska revideras på arbetsmarknads- och socialnämndens 

sammanträde i januari 2023. 

 

3. Paragrafen justeras omedelbart.   

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgen har idag familjehem och kontaktpersoner som 

använder bilen i sitt uppdrag och får schablonersättning för det utifrån det av 

skatteverket fastslagna beloppet på 18,50. Många har hört av sig och känner 

att det dyra drivmedelspriset gör att de funderar en extra gång innan de tar på 

sig uppdrag då de ofta behöver använda bilen mycket. 

 

För att drivmedelspriset inte ska hindra familjehem och kontaktpersoner att 

ta på sig uppdrag behöver en lösning fastställas. Det finns många olika 

modeller för både storlek och lösning, men vad man än väljer är det viktiga 

att tänka på att den överskjutande delen – utöver 18,50 – är skattepliktig om 

man väljer en lösning med ett rakt tillägg. 

 

Förslaget är att familjehem och kontaktpersoner ska få det schablonmässiga 

18,50 samt ett utökat omkostnadstillägg med 6,50 kronor per mil. Detta extra 

omkostnadstillägg gäller enbart för redovisat antal mil och betalas ut en gång 

i månaden samtidigt som utläggen redovisas och betalas ut. Då bensinpriset 

kan förändras snabbt behöver förslaget revideras med jämna mellanrum för 

att se över om det är relevant.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2022 

Yrkanden 

Marie Mill (LB) yrkar bifall till förslag till beslut. 
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Beslutsexpediering 

2022-06-21 

Förvaltningen för verkställande 

Akt 
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§ 128 Dnr 00019/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, daterade den 8 juni 2022, över delegeringsbeslut inom 

individ- och familjeomsorgen i maj 2022 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. 

 

Övriga delegeringsbeslut 

Under maj 2022 har tre beslut fattats gällande delvis avslag om utlämnande 

av handling. I besluten har förvaltningen avslagit begäran enligt 26 kap 1 § 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) samt 2 kap § 12-13 

Tryckfrihetsförordningen (TF) med motiveringen att vissa uppgifter som inte 

kan lämnas ut då det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den 

enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 

Tabell delegeringsbeslut maj - översikt 

Tabell delegeringsbeslut maj - detalj 

Delegeringsbeslut - delvisa avslag 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-22 

Akt 
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§ 129 Dnr 00031/2022  

Ärenden för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 juni 2021 

finns  följande ärenden för kännedom: 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har på regeringens uppdrag 

utvecklat ett nationellt register över HVB, stödboenden för barn och unga 

samt särskilda ungdomshem. Registret innehåller övergripande information 

om verksamhet och utförare, samt viss information om beslut som IVO fattat 

om det specifika boendet efter genomförd tillsyn. 

 

Regeringen gav 2021 IVO i uppdrag att upprätta och tillgängliggöra ett 

nationellt register över både privata och offentliga HVB, inklusive särskilda 

ungdomshem (SiS-hem), samt stödboenden för barn och unga. Registret, 

som kallas IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden, ska bidra till att 

förenkla kommuners placeringar samt minska risken för att placering sker på 

ett olämpligt boende. IVO:s tillsyn över de aktuella boendeformerna 

omfattar regelbundna inspektioner minst en gång per år.  

 

Bakgrunden till regeringens initiativ är de brister som uppmärksammats 

inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det är angeläget att 

kommunerna har god kännedom om verksamheten innan placeringar 

genomförs för att bland annat undvika att barn och unga placeras där det har 

framkommit missförhållanden. Att noga följa och stödja de barn som 

omhändertagits för samhällsvård är en av den sociala barn- och 

ungdomsvårdens viktigaste uppgifter. 

I registret finns samtliga aktiva boenden med tillstånd och anmäld 

verksamhet registrerade, cirka 875 stycken HVB, stödboenden och SiS-hem, 

varav cirka 560 stycken är HVB. 

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

Den 1 juli 2020 infördes ett nytt verktyg, utreseförbud, i lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Utreseförbudet skyddar i dag barn 

som riskerar att föras ut ur Sverige för att ingå barnäktenskap eller 

könsstympas genom att barnet förbjuds lämna landet. I dag förekommer 

resor utomlands där barn far illa på andra sätt än vad som nu kan leda till 
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utreseförbud. I mars 2021 gav Socialdepartementet därför en utredare i 

uppdrag att se över utreseförbudets tillämpningsområde och analysera om 

det bör utvidgas. Uppdraget är nu slutfört och promemorian kommer att 

skickas på remiss. 

 

Enligt utredningen förekommer i dag utlandsresor där barn riskerar att fara 

illa på andra sätt än vad som nu kan leda till utreseförbud i en betydande 

omfattning. Det handlar till exempel om så kallade uppfostringsresor där 

barn riskerar att utsättas för fysiskt och psykiskt våld. Det förekommer också 

omvändelseförsök av hbtqi-personer och resor för så kallade 

oskuldskontroller och oskuldsoperationer. 

 

Utredningen har också haft i uppdrag att titta på straffansvaret för 

egenmäktighet med barn. För egenmäktighet med barn döms bland annat den 

som skiljer ett barn under 15 år från den som vårdar barnet med stöd av 

LVU. Det är angeläget att bestämmelsen om egenmäktighet med barn 

omfattar samtliga straffvärda gärningar och att straffansvar inte kan undgås 

genom att gärningspersonen för bort ett barn innan ett beslut om omedelbart 

omhändertagande eller ett beslut om vård enligt LVU har kunnat verkställas. 

 

Utredningens förslag 

• Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för utreseförbudet ska 

utvidgas. Enligt förslaget ska utreseförbud beslutas om det finns en påtaglig 

risk att ett barns hälsa och utveckling riskerar att skadas på grund av att 

barnet under en utlandsvistelse utsätts för eller utsätter sig själv för sådana 

förhållanden som kan leda till vård enligt LVU. Förslaget innebär att 

socialtjänsten får ytterligare verktyg att motverka att barn far illa och att 

insatserna bättre kan anpassas för de barn som riskerar att fara illa 

utomlands. 

• Utredningen föreslår också en del åtgärder för att effektivisera skyddet, 

bland annat att utreseförbud ska framgå av efterlysningsregistret. 

• Vidare föreslår utredningen en landsomfattande kunskapshöjande insats när 

det gäller både de nuvarande reglerna om utreseförbud och det utvidgade 

tillämpningsområdet. 

• Utredningen föreslår även att det ska bli straffbart att föra bort eller 

undanhålla ett barn i syfte att undvika att ett beslut om vård eller omedelbart 

omhändertagande enligt LVU verkställs.    

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

Samtliga av Sveriges kommuner har fått ett brev som ska spridas bland 

nämnder och tjänstemän från myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) Samhället står inför en mängd utmaningar som vi behöver lösa 

tillsammans – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Pandemin är 

inte över, vi ska hantera ett bra mottagande för många som har flytt från 
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kriget i Ukraina och hantera andra konsekvenser av det försämrade 

säkerhetspolitiska omvärldsläget. 

 

Många kommuner har begränsat med resurser, både personella och 

ekonomiska. Som ni redan känner till får kommunerna ersättning för arbete 

med krisberedskap och civilt försvar enligt överenskommelser som tecknats 

mellan MSB och SKR. Regeringen har aviserat ökningar i 

krisberedskapsanslaget (anslag 2:4 för krisberedskap) riktad till bland annat 

kommunernas arbete, redan i sommar. 

 

Det pågår samtal mellan bland annat MSB och SKR för att skapa 

förutsättningar för ett långsiktigt och flexibelt arbete efter att nuvarande 

överenskommelser löper ut i slutet av 2022. Även frågan om räddningstjänst 

under höjd beredskap behöver ses över (kap 8 i Lagom skydd mot olyckor). 

 

Regeringen beslutade den 19 maj 2022 om en ny struktur för civilt försvar 

och krisberedskap, som i korthet går ut på att tio myndigheter får ett utpekat 

sektorsansvar för olika samhällsviktiga områden, beredskapssektorer. Totalt 

60 myndigheter får beredskapsansvar, vilket är fler än i dagens system.  

 

Sex länsstyrelser får ett särskilt civilområdesansvar, med ansvar för att 

samordna landets 21 länsstyrelser, så att respektive civilområde får en 

enhetlig inriktning anpassad efter lokala förutsättningar. MSB har ett 

övergripande ansvar för att stödja samordningen mellan alla sektorer och 

civilområdesansvariga länsstyrelser, och vi ser det som särskilt viktigt att 

lokala och regionala behov beaktas i det fortsatta arbetet. Brevet i sin helhet 

biläggs ärendet. 

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

Ett hedersförtrycksbrott, skärpta och förbättrade regler om 

arbetskraftsinvandring och modernare regler för att säkra elektronisk 

bevisning. Det är några av de nya lagarna som träder i kraft den första juni 

2022. 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas med kraft. De senaste åren 

har därför en rad åtgärder vidtagits för att motverka sådant våld och förtryck. 

I dag införs ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck. 

 

Det nya hedersförtrycksbrottet innebär bland annat en särskild strängare 

straffskala för den som upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en 

person med ett hedersmotiv, det vill säga där ett motiv varit att bevara eller 

återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps 

heder. Straffskalan är fängelse i lägst ett och högst sex år. 
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I dag träder även nya regler om arbetskraftsinvandring i kraft. För att 

motverka att arbetskraftsinvandrare utnyttjas på svensk arbetsmarknad införs 

krav på ett anställningsavtal för att beviljas arbetstillstånd. Vidare blir 

arbetsgivare skyldiga att anmäla om anställningsvillkor förändras för att 

motverka att oseriösa arbetsgivare försämrar villkoren efterhand. Även ett 

försörjningskrav infört vid anhöriginvandring kopplat till utländsk 

arbetskraft. 

 

Med de nya reglerna införs också ett nytt uppehållstillstånd för vissa 

högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka 

förutsättningarna för att starta näringsverksamhet i Sverige. För att motverka 

kompetensutvisningar införs bland annat en möjlighet att avstå från att 

återkalla tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbete om bara mindre 

avvikelser har skett från villkoren för arbetstillstånd. 

 

Tillgång till elektronisk bevisning blir allt viktigare i brottsutredningar. För 

att polis och åklagare i större utsträckning än tidigare ska kunna säkra 

elektronisk bevisning träder i dag flera viktiga moderniseringar i kraft. 

 

Lagändringarna innebär bland annat följande: 

• Genomsökning på distans, ett nytt tvångsmedel som kan säkra tillgång till 

elektroniska handlingar i till exempel externa servrar eller i molntjänster. 

• Avskaffande av förbudet mot att beslagta meddelanden mellan den 

misstänkte och en närstående. 

• Möjlighet att i vissa fall dröja med en underrättelse om att ett tvångsmedel 

har använts. 

• Skyldighet för en enskild att i vissa fall medverka till biometrisk 

autentisering, till exempel genom att öppna en mobiltelefon med hjälp av sitt 

fingeravtryck eller liknande.  

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

Den 8 juni 2022 skapade förvaltningen en extern avvikelse som skickades 

till Uppsala tingsrätt. Bakgrunden är att tingsrätten skickade hemliga 

handlingar om en utredning gällande ett vårdnadsärende i öppen och allmän 

e-post till Ljusdals kommun. Under perioden 24/5 till 10/6 har rättsväsendet i 

Sverige skickat 21 domar och aktbilagor i öppen och allmän e-post till 

Ljusdals kommun. Detta trots att de själva har utvecklat ett system för säker 

e-post. Denna hantering bidrar till att personuppgifter (skyddade via GDR) 

och sekretesskyddad information sprids på ett mindre bra sätt. Kommunens 

dataskyddsombud är inkopplat och vi ska undersöka hur vi kan komma att gå 

vidare.      

 

20 juni kom svar från Uppsala tingsrätt där de beklagar det inträffade och att 

de går vidare och utreder detta internt. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-22 

Akt 
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§ 130 Dnr 00030/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.      

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2022 

fattade nämnden beslut om remissvar gällande gårdsförsäljning av alkohol. 

Kommunstyrelsen skulle sedan ta ställning till det och skriva det slutgiltiga 

svaret. Nämnden fattade på samma sammanträde beslut om att man ville se 

det slutgiltiga remissvaret. Detta biläggs handlingarna i sin helhet. 

            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 

 

Beslutsexpediering 

2022-06-22 

Akt 
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§ 131 Dnr 00026/2022  

Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2022 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Frågorna är noterade 

Sammanfattning av ärendet 

Suzanne Blomqvist (L) ställer frågan om kompetensutveckling för 

socialsekreterarna. 

 

Marie Larsson, enhetschef svarar på kommande nämnd. 
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§ 115 Dnr 00106/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ansöker hos Förvaltningsrätten i Falun om att Clara Gustavsson (091209-


8043) bereds vård med stöd av 1 och 2 §§ lagen med särskilda bestämmelser 


om vård av unga (LVU) på grund av brister i omsorgen. 


 


2. Ansöker hos Förvaltningsrätten i Falun om att rättens beslut ska gälla 


omedelbart. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Clara Gustavsson (091209-8043), den unge 


Eva Gustavsson (780603-7508), vårdnadshavare 


Mikael Gustavsson (761119-7554), vårdnadshavare 


           


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2022 


Kostnad placering daterad den 1 juni 2022 


Utredning daterad den 13 juni 2022 


Vårdplan daterad den 13 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-21 


Förvaltningsrätten i Falun 


Ombud 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 116 Dnr 00107/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ansöker hos Förvaltningsrätten i Falun om att Alma Gustavsson (080105-


4909) bereds vård med stöd av 1 och 2 §§ lagen med särskilda bestämmelser 


om vård av unga (LVU) på grund av brister i omsorgen.  


 


2. Ansöker hos Förvaltningsrätten i Falun om att rättens beslut ska gälla 


omedelbart. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart. 


Sammanfattning av ärendet 


Detta beslut gäller följande individer: 


Alma Gustavsson (080105-4909), den unge 


Eva Gustavsson (780603-7508), vårdnadshavare 


Mikael Gustavsson (761119-7554), vårdnadshavare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2022 


Kostnad placering daterad den 1 juni 2022 


Utredning daterad den 13 juni 2022 


Vårdplan daterad den 13 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-21 


Förvaltningsrätten i Falun 


Ombud 


Vårdnadshavare 


Akt 
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§ 117 Dnr 00081/2022  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Dabra Hoffman, 070816-3944, ändrar mottagare från vårdnadshavare till 


Annika Netsö 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. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-21 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 118 Dnr 00166/2021  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Queen Mukeshimana, 160804-7567, ändrar mottagare från familjehemmet 


till vårdnadshavare Jeaninne Mukeshimana enligt 16 kap 18 § 


socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av att barnet åter flyttat 


hem. 


 


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 vårdnadshavaren när barnet bor hos denne. För att barnbidraget ska 


användas ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas 


till vårdnadshavaren. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-21 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 119 Dnr 00179/2021  


Vård med stöd av LVU 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Framställer till Försäkringskassan att det allmänna barnbidraget gällande 


Mariame Jalloh, 190415-2145, ändrar mottagare från familjehemmet till 


vårdnadshavare Jeaninne Mukeshimana enligt 16 kap 18 § 


socialförsäkringsbalken (SFB) med anledning av att barnet åter flyttat hem. 


 


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 vårdnadshavaren när barnet bor hos denne. För att barnbidraget ska 


användas ändamålsenligt till barnets uppehälle och fostran, bör det utbetalas 


till vårdnadshavaren. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-21 


Försäkringskassan 


Akt 
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§ 120 Dnr 00032/2022  


Domar för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.   


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 juni 2022 


finns följande domar för kännedom:  


 


Uppsala tingsrätt har meddelat dom i mål 5162-21 gällande 


vårdnadsöverflytt. Tingsrätten beviljade vårdnadsöverflytt och dömde i 


enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. Domen trädde i 


laga kraft den 7 juni 2022. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 674-22 och 1300-22 


gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och 


dömde i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.  


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 1554-22 gällande vård 


med stöd av LVU. Förvaltningsrätten fastställer vården och dömde i enlighet 


med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 


 


Värmlands tingsrätt har meddelat dom i mål 6491-21 avseende brott gällande 


13 kap 1 § brottsbalken. Tingsrätten dömer den tilltalade till fortsatt vård 


med stöd av LVU enligt arbetsmarknads- och socialnämndens tidigare beslut 


och vårdplanering. 


 


Kammarrätten i Sundsvall har meddelat dom i mål 775-22. Kammarrätten 


beslutar att avslå överklagandet gällande vård med stöd av LVU. Detta 


innebär att förvaltningsrättens dom som var i enlighet med arbetsmarknads- 


och socialnämndens beslut  kvarstår. 


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 1549-22 gällande 


ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och dömde i 


enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 
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Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål 2257-22. 


Förvaltningsrätten fastställer arbetsmarknads- och socialnämndens 


ordförandebeslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM.  


 


Förvaltningsrätten i Falun har meddelat slutgiltigt beslut i mål 2257-22. 


Förvaltningsrätten skriver av målet om omhändertagande enligt LVM då 


arbetsmarknads- och socialnämnden har hittat en lösning med frivillig 


placering. 


 


Kammarrätten i Sundsvall har meddelat beslut i mål 1019-22 samt 1020-22. 


Prövningstillstånd beviljas inte och därmed kvarstår förvaltningsrättens dom, 


vilken innebar att överklagandet avslås, men att en del av domen återsänds 


till arbetsmarknads- och socialnämnden för ny prövning.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 


Aktuella domar 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-22 


Akt 
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§ 121 Dnr 00035/2022  


Information om omedelbara omhändertaganden och 
andra ordförandebeslut 2022 


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 7 april 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering enligt 


11 § LVU. 


 


Den 16 maj 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering enligt 


11 § LVU. 


 


Den 31 maj 2022 fattades ett ordförandebeslut gällande omplacering enligt 


11 § LVU. 


 


Den 3 juni fattades två ordförandebeslut gällande omplacering enligt 11 § 


LVU.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 


Ordförandebeslut perioden april-juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-22 


Akt 
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§ 122 Dnr 00094/2022  


Johanssons Grill AB, org nr 556279-7844, ansökan om 
stadigvarande serveringstillstånd  


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ljusdals kommuns alkoholhandläggare föreslår att arbetsmarknads- och 


socialnämnden, med stöd av 8 kap 2§ alkohollagen (2010:1622) meddelar 


Johanssons Grill AB, org nr 556279-7844, Ryggskog 89, 827 70 Los, 


stadigvarande serveringstillstånd och Cateringstillstånd på Johanssons Grill, 


Norrbyvägen 7, 827 70 Los. 


 


Serveringstillståndet omfattar servering av spritdrycker, starköl, vin, andra 


jästa drycker och alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten samt 


Cateringstillstånd för slutna sällskap. 


 


Serveringen skall ske i matsalarna och på den avgränsade uteserveringen i 


direkt anslutning till entrén. 


 


Servering får ske året runt alla dagar mellan klockan 11:00 och 01:00. 


 


2. Paragrafen justeras omedelbart. 


 


Villkor: 


Minst en entrévärd ska tjänstgöra om annonserad liveartist uppträder fredag 


eller lördag. Minst två (2) av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter 


ska tjänstgöra vid större evenemang med livemusik när antalet besökare 


överstiger 100 personer.           


Sammanfattning av ärendet 


Johanssons Grill ligger i Los, det har inte funnits serveringstillstånd i 


lokalerna tidigare. Restaurangen är nyrenoverad och består av två matsalar 


och en uteservering.  


Planeringen är att restaurangen skall hållas öppen för frukost, lunch och ala 


carte med öppettid mellan klockan 07:00 – 20:00 måndag – torsdag och 


mellan klockan 07:00 – 01:00 fredag och lördag, samt mellan klockan 09:00 


– 20:00 på söndagar.  


Underhållning med DJ, trubadur, karaoke samt storbilds tv vid 


idrottsevenemang kommer att erbjudas.   
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Serveringslokalerna och uteserveringen bedöms vara överblickbara. Köket 


och menyn uppfyller alkohollagens krav vid stadigvarande 


serveringstillstånd.  


Bolaget och företrädare för bolaget har prövats och bedöms lämpliga för 


uppgiften.  


Ingen av remissinstanserna har haft något att erinra mot ansökan. Utifrån 


inkomna remissyttranden och upprättad utredning bedöms att Johanssons 


Grill AB, kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd samt 


Cateringstillstånd.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2022 


Utredning daterad den 2 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-21 


Näringsställe 


Akt 
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§ 123 Dnr 00102/2022  


Johanssons Grill AB, 556279-7844 - ansökan om 
tobakstillstånd  


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Ljusdals kommuns alkohol- och tobakshandläggare föreslår att 


Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott med stöd av 5 kap 3§ 


Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) meddelar Johanssons 


Grill AB, org nr 556279-7844, Ryggskog 89, 827 70 Los, stadigvarande 


tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror på Johanssons Grill, 


Norrbyvägen 7, 827 70 Los.      


 


2. Paragrafen justeras omedelbart.    


Sammanfattning av ärendet 


Enligt 5 kap 1§ Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) får 


endast den som har tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 


tobaksvaror. 


 


En ansökan om stadigvarande tobakstillstånd inkom 2022-05-17. 


Lämplighetsprövningen av bolaget och dess företrädare har skett i ansökan 


om stadigvarande serveringstillstånd som har pågått parallellt med 


tobaksansökan. 


 


Det inlämnade egenkontrollprogrammet avseende detaljhandel med 


tobaksvaror följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 


 


Utifrån inlämnade handlingar och inkomna uppgifter bedöms att sökanden är 


lämplig att bedriva detaljhandels försäljning av tobaksvaror.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2022 


Utredning daterad den 2 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-21 


Näringsställe 


Akt 
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§ 124 Dnr 00027/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 juni 2022 


informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt och på 


gång framåt inom förvaltningen. 


 


Kenneth Forssell informerar om följande: 


- personalfrågor och rekrytering 


- eventuellt deltagande i gemensamt projekt för barn och unga med 


problematisk skolfrånvaro via europeiska socialfonden 


- status för hur många som har sökt asyl enligt massflyktdirektivet avseende 


Ukrainakonflikten; nya fastställda kommuntal för Ljusdal är 66 personer 


- Fastställd ersättning för de som kommer från Ukraina 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-22 


Akt 
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§ 125 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 juni 2022 


presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning med hjälp 


av nyckeltal per maj 2022.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-22 


Akt 
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§ 126 Dnr 00036/2022  


Information i arbetsmarknads- och socialnämnden 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknadsenheten (AME) deltar i två olika projekt för att hjälpa 


människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden att komma tillbaka 


alternativt att komma i fråga för arbete. 


På arbetsmarknads- och socialnämnden den 21 juni kommer de båda 


projektledarna och presenterar respektive projekt. Ett hållbart arbetsliv i 


Ljusdal finansieras via samordningsförbundet och React – ung nystart som är 


ett EU-projekt.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-22 


Akt 
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§ 127 Dnr 00109/2022  


Bilersättning för familjehem och kontaktpersoner 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Fastställer modellen för milersättning till familjehem och kontaktpersoner. 


 


2. Modellen ska revideras på arbetsmarknads- och socialnämndens 


sammanträde i januari 2023. 


 


3. Paragrafen justeras omedelbart.   


Sammanfattning av ärendet 


Individ- och familjeomsorgen har idag familjehem och kontaktpersoner som 


använder bilen i sitt uppdrag och får schablonersättning för det utifrån det av 


skatteverket fastslagna beloppet på 18,50. Många har hört av sig och känner 


att det dyra drivmedelspriset gör att de funderar en extra gång innan de tar på 


sig uppdrag då de ofta behöver använda bilen mycket. 


 


För att drivmedelspriset inte ska hindra familjehem och kontaktpersoner att 


ta på sig uppdrag behöver en lösning fastställas. Det finns många olika 


modeller för både storlek och lösning, men vad man än väljer är det viktiga 


att tänka på att den överskjutande delen – utöver 18,50 – är skattepliktig om 


man väljer en lösning med ett rakt tillägg. 


 


Förslaget är att familjehem och kontaktpersoner ska få det schablonmässiga 


18,50 samt ett utökat omkostnadstillägg med 6,50 kronor per mil. Detta extra 


omkostnadstillägg gäller enbart för redovisat antal mil och betalas ut en gång 


i månaden samtidigt som utläggen redovisas och betalas ut. Då bensinpriset 


kan förändras snabbt behöver förslaget revideras med jämna mellanrum för 


att se över om det är relevant.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2022 


Yrkanden 


Marie Mill (LB) yrkar bifall till förslag till beslut. 
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Beslutsexpediering 


2022-06-21 


Förvaltningen för verkställande 


Akt 
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§ 128 Dnr 00019/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.  


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, daterade den 8 juni 2022, över delegeringsbeslut inom 


individ- och familjeomsorgen i maj 2022 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. 


 


Övriga delegeringsbeslut 


Under maj 2022 har tre beslut fattats gällande delvis avslag om utlämnande 


av handling. I besluten har förvaltningen avslagit begäran enligt 26 kap 1 § 


Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) samt 2 kap § 12-13 


Tryckfrihetsförordningen (TF) med motiveringen att vissa uppgifter som inte 


kan lämnas ut då det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den 


enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 


Tabell delegeringsbeslut maj - översikt 


Tabell delegeringsbeslut maj - detalj 


Delegeringsbeslut - delvisa avslag 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-22 


Akt 
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§ 129 Dnr 00031/2022  


Ärenden för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.           


Sammanfattning av ärendet 


Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 juni 2021 


finns  följande ärenden för kännedom: 


Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har på regeringens uppdrag 


utvecklat ett nationellt register över HVB, stödboenden för barn och unga 


samt särskilda ungdomshem. Registret innehåller övergripande information 


om verksamhet och utförare, samt viss information om beslut som IVO fattat 


om det specifika boendet efter genomförd tillsyn. 


 


Regeringen gav 2021 IVO i uppdrag att upprätta och tillgängliggöra ett 


nationellt register över både privata och offentliga HVB, inklusive särskilda 


ungdomshem (SiS-hem), samt stödboenden för barn och unga. Registret, 


som kallas IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden, ska bidra till att 


förenkla kommuners placeringar samt minska risken för att placering sker på 


ett olämpligt boende. IVO:s tillsyn över de aktuella boendeformerna 


omfattar regelbundna inspektioner minst en gång per år.  


 


Bakgrunden till regeringens initiativ är de brister som uppmärksammats 


inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det är angeläget att 


kommunerna har god kännedom om verksamheten innan placeringar 


genomförs för att bland annat undvika att barn och unga placeras där det har 


framkommit missförhållanden. Att noga följa och stödja de barn som 


omhändertagits för samhällsvård är en av den sociala barn- och 


ungdomsvårdens viktigaste uppgifter. 


I registret finns samtliga aktiva boenden med tillstånd och anmäld 


verksamhet registrerade, cirka 875 stycken HVB, stödboenden och SiS-hem, 


varav cirka 560 stycken är HVB. 


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


Den 1 juli 2020 infördes ett nytt verktyg, utreseförbud, i lagen med särskilda 


bestämmelser om vård av unga (LVU). Utreseförbudet skyddar i dag barn 


som riskerar att föras ut ur Sverige för att ingå barnäktenskap eller 


könsstympas genom att barnet förbjuds lämna landet. I dag förekommer 


resor utomlands där barn far illa på andra sätt än vad som nu kan leda till 







 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


22(27) 


Datum 


2022-06-21 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


utreseförbud. I mars 2021 gav Socialdepartementet därför en utredare i 


uppdrag att se över utreseförbudets tillämpningsområde och analysera om 


det bör utvidgas. Uppdraget är nu slutfört och promemorian kommer att 


skickas på remiss. 


 


Enligt utredningen förekommer i dag utlandsresor där barn riskerar att fara 


illa på andra sätt än vad som nu kan leda till utreseförbud i en betydande 


omfattning. Det handlar till exempel om så kallade uppfostringsresor där 


barn riskerar att utsättas för fysiskt och psykiskt våld. Det förekommer också 


omvändelseförsök av hbtqi-personer och resor för så kallade 


oskuldskontroller och oskuldsoperationer. 


 


Utredningen har också haft i uppdrag att titta på straffansvaret för 


egenmäktighet med barn. För egenmäktighet med barn döms bland annat den 


som skiljer ett barn under 15 år från den som vårdar barnet med stöd av 


LVU. Det är angeläget att bestämmelsen om egenmäktighet med barn 


omfattar samtliga straffvärda gärningar och att straffansvar inte kan undgås 


genom att gärningspersonen för bort ett barn innan ett beslut om omedelbart 


omhändertagande eller ett beslut om vård enligt LVU har kunnat verkställas. 


 


Utredningens förslag 


• Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för utreseförbudet ska 


utvidgas. Enligt förslaget ska utreseförbud beslutas om det finns en påtaglig 


risk att ett barns hälsa och utveckling riskerar att skadas på grund av att 


barnet under en utlandsvistelse utsätts för eller utsätter sig själv för sådana 


förhållanden som kan leda till vård enligt LVU. Förslaget innebär att 


socialtjänsten får ytterligare verktyg att motverka att barn far illa och att 


insatserna bättre kan anpassas för de barn som riskerar att fara illa 


utomlands. 


• Utredningen föreslår också en del åtgärder för att effektivisera skyddet, 


bland annat att utreseförbud ska framgå av efterlysningsregistret. 


• Vidare föreslår utredningen en landsomfattande kunskapshöjande insats när 


det gäller både de nuvarande reglerna om utreseförbud och det utvidgade 


tillämpningsområdet. 


• Utredningen föreslår även att det ska bli straffbart att föra bort eller 


undanhålla ett barn i syfte att undvika att ett beslut om vård eller omedelbart 


omhändertagande enligt LVU verkställs.    


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


Samtliga av Sveriges kommuner har fått ett brev som ska spridas bland 


nämnder och tjänstemän från myndigheten för samhällsskydd och beredskap 


(MSB) Samhället står inför en mängd utmaningar som vi behöver lösa 


tillsammans – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Pandemin är 


inte över, vi ska hantera ett bra mottagande för många som har flytt från 
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kriget i Ukraina och hantera andra konsekvenser av det försämrade 


säkerhetspolitiska omvärldsläget. 


 


Många kommuner har begränsat med resurser, både personella och 


ekonomiska. Som ni redan känner till får kommunerna ersättning för arbete 


med krisberedskap och civilt försvar enligt överenskommelser som tecknats 


mellan MSB och SKR. Regeringen har aviserat ökningar i 


krisberedskapsanslaget (anslag 2:4 för krisberedskap) riktad till bland annat 


kommunernas arbete, redan i sommar. 


 


Det pågår samtal mellan bland annat MSB och SKR för att skapa 


förutsättningar för ett långsiktigt och flexibelt arbete efter att nuvarande 


överenskommelser löper ut i slutet av 2022. Även frågan om räddningstjänst 


under höjd beredskap behöver ses över (kap 8 i Lagom skydd mot olyckor). 


 


Regeringen beslutade den 19 maj 2022 om en ny struktur för civilt försvar 


och krisberedskap, som i korthet går ut på att tio myndigheter får ett utpekat 


sektorsansvar för olika samhällsviktiga områden, beredskapssektorer. Totalt 


60 myndigheter får beredskapsansvar, vilket är fler än i dagens system.  


 


Sex länsstyrelser får ett särskilt civilområdesansvar, med ansvar för att 


samordna landets 21 länsstyrelser, så att respektive civilområde får en 


enhetlig inriktning anpassad efter lokala förutsättningar. MSB har ett 


övergripande ansvar för att stödja samordningen mellan alla sektorer och 


civilområdesansvariga länsstyrelser, och vi ser det som särskilt viktigt att 


lokala och regionala behov beaktas i det fortsatta arbetet. Brevet i sin helhet 


biläggs ärendet. 


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


Ett hedersförtrycksbrott, skärpta och förbättrade regler om 


arbetskraftsinvandring och modernare regler för att säkra elektronisk 


bevisning. Det är några av de nya lagarna som träder i kraft den första juni 


2022. 


 


Hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas med kraft. De senaste åren 


har därför en rad åtgärder vidtagits för att motverka sådant våld och förtryck. 


I dag införs ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck. 


 


Det nya hedersförtrycksbrottet innebär bland annat en särskild strängare 


straffskala för den som upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en 


person med ett hedersmotiv, det vill säga där ett motiv varit att bevara eller 


återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps 


heder. Straffskalan är fängelse i lägst ett och högst sex år. 
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I dag träder även nya regler om arbetskraftsinvandring i kraft. För att 


motverka att arbetskraftsinvandrare utnyttjas på svensk arbetsmarknad införs 


krav på ett anställningsavtal för att beviljas arbetstillstånd. Vidare blir 


arbetsgivare skyldiga att anmäla om anställningsvillkor förändras för att 


motverka att oseriösa arbetsgivare försämrar villkoren efterhand. Även ett 


försörjningskrav infört vid anhöriginvandring kopplat till utländsk 


arbetskraft. 


 


Med de nya reglerna införs också ett nytt uppehållstillstånd för vissa 


högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka 


förutsättningarna för att starta näringsverksamhet i Sverige. För att motverka 


kompetensutvisningar införs bland annat en möjlighet att avstå från att 


återkalla tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbete om bara mindre 


avvikelser har skett från villkoren för arbetstillstånd. 


 


Tillgång till elektronisk bevisning blir allt viktigare i brottsutredningar. För 


att polis och åklagare i större utsträckning än tidigare ska kunna säkra 


elektronisk bevisning träder i dag flera viktiga moderniseringar i kraft. 


 


Lagändringarna innebär bland annat följande: 


• Genomsökning på distans, ett nytt tvångsmedel som kan säkra tillgång till 


elektroniska handlingar i till exempel externa servrar eller i molntjänster. 


• Avskaffande av förbudet mot att beslagta meddelanden mellan den 


misstänkte och en närstående. 


• Möjlighet att i vissa fall dröja med en underrättelse om att ett tvångsmedel 


har använts. 


• Skyldighet för en enskild att i vissa fall medverka till biometrisk 


autentisering, till exempel genom att öppna en mobiltelefon med hjälp av sitt 


fingeravtryck eller liknande.  


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


Den 8 juni 2022 skapade förvaltningen en extern avvikelse som skickades 


till Uppsala tingsrätt. Bakgrunden är att tingsrätten skickade hemliga 


handlingar om en utredning gällande ett vårdnadsärende i öppen och allmän 


e-post till Ljusdals kommun. Under perioden 24/5 till 10/6 har rättsväsendet i 


Sverige skickat 21 domar och aktbilagor i öppen och allmän e-post till 


Ljusdals kommun. Detta trots att de själva har utvecklat ett system för säker 


e-post. Denna hantering bidrar till att personuppgifter (skyddade via GDR) 


och sekretesskyddad information sprids på ett mindre bra sätt. Kommunens 


dataskyddsombud är inkopplat och vi ska undersöka hur vi kan komma att gå 


vidare.      


 


20 juni kom svar från Uppsala tingsrätt där de beklagar det inträffade och att 


de går vidare och utreder detta internt. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-22 


Akt 
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§ 130 Dnr 00030/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Informationen har noterats.      


Sammanfattning av ärendet 


På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2022 


fattade nämnden beslut om remissvar gällande gårdsförsäljning av alkohol. 


Kommunstyrelsen skulle sedan ta ställning till det och skriva det slutgiltiga 


svaret. Nämnden fattade på samma sammanträde beslut om att man ville se 


det slutgiltiga remissvaret. Detta biläggs handlingarna i sin helhet. 


            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 


 


Beslutsexpediering 


2022-06-22 


Akt 
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§ 131 Dnr 00026/2022  


Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2022 


Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 


1. Frågorna är noterade 


Sammanfattning av ärendet 


Suzanne Blomqvist (L) ställer frågan om kompetensutveckling för 


socialsekreterarna. 


 


Marie Larsson, enhetschef svarar på kommande nämnd. 


 





