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Vård med stöd av LVU 
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§ 140 Dnr 00051/2019  

Vård med stöd av LVU 



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

7(33) 

Datum 

2021-09-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 Dnr 00191/2020  

Vård med stöd av LVU 
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Vård med stöd av LVU 
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§ 143 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Akt 
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§ 144 Dnr 00033/2021  

Domar för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 september 

2021 finns följande domar för kännedom:  

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 6254-20 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 3488-21 gällande bistånd för 

studier på internatskola. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i 

enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut.  

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 5283-20 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i en del och avvisar 

överklagandet i en del och dömer i enlighet med arbetsmarknads- och 

socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 5552-20 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 188-21 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål 1629-21 gällande ekonomiskt 

bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

arbetsmarknads- och socialnämndens beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021 

Domar daterade i augusti och september 2021 
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Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Akt 
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§ 145 Dnr 00028/2021  

Förvaltningschefen informerar 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 september 

2021 informerar förvaltningschef Kenneth Forssell om vad som är aktuellt 

och på gång framåt inom förvaltningen. 

 

Kenneth Forssell informerar om följande: 

- ett individärende som är aktuellt då personen avled - Lex Sarautbildning 

pågår och ärendet omfattas av inre sekretess 

- träff gällande AME:s framtid 

- omtag från förvaltningen gällande ekonomiska frågor 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Akt 
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§ 146 Dnr 00004/2021  

Budgetuppföljning 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner delårsbokslut och 

helårsprognos 2021 för drift samt investeringar per augusti, samt skickar 

dessa vidare till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt i redovisningen per 30 augusti har en prognos gjorts för 

helårsresultatet för Arbetsmarknads- och social-nämnden. Prognosen visar 

ett underskott på – 7 000 tkr.  

 

Generellt har året fortsatt dominerats av kraftansträngningar för att 

överhuvudtaget kunna bedriva verksamhet, under en pandemi och under de 

restriktioner som rådit. Nämndens strategi som syftar till att antalet 

placeringar skall minskas – har därmed motverkats och förlust av momentum 

har skett i förvaltningens arbete med att få ned kostnaderna. De minskade 

möjligheterna att kunna bedriva öppenvård under restriktioner har tyvärr 

medfört att antalet placeringar på vuxensidan ökat under året och antalet 

placeringar för barn och unga ligger också fortsatt ligger på en hög nivå. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2021 

Prognos per augusti drift och investeringar daterad den 17 september 2021 

Verksamhetsberättelse per augusti daterad den 17 september 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 147 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 21 september 2021 redovisas 

månadsrapporterna för juni och juli 2021, men månadsrapporten för augusti 

har ersatts av helårsprognosen per augusti som ligger i ärendet för 

budgetuppföljning. 

 

Då det har uttalats att exceltabellen ibland är svår att läsa finns dokumenten 

både som excel och pdf i Ciceron Assistenten, men innehåller är det samma i 

de båda dokumenten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 

Månadsuppföljning juni och juli 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Akt 
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§ 148 Dnr 00006/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 september 

2021 presenterar förvaltningschef Kenneth Forssell månadsuppföljning per 

augusti 2021 avseende ensamkommande barn.  

Beslutsunderlag 

Bildspel månadsuppföljning avseende ensamkommande barn 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Akt 
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§ 149 Dnr 00005/2021  

Budget 2022, ELP 2023-2024 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till driftbudget 

år 2022 om 144 589 tkr samt ekonomisk långtidsplan (ELP) för år 2023–

2024. 

 

2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till 

investeringsbudget år 2022 om 400 tkr och ELP 2023–2024. 

 

3. Nämndens beslut skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

för kännedom. 

 

4. Arbetsmarknads- och socialnämnden önskar ta tillbaka ärendet gällande 

arbetsmarknadsenhetens påverkan vid förändringen av arbetsförmedlingens 

roll från kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

ASN har av Kommunfullmäktige tilldelats en budgetram för 2022 om 144 

589 tkr. ASN har därmed tilldelats 3,9 miljoner utav de 17,9 miljonerman 

hade äskat inför rambudgetbeslutet.  

 

Denna summa var vid tilldelningsbeslutet 4,4 miljoner lägre än vad vi 

förbrukade 2020, samt ca 8,4 miljoner lägre än prognos per april för 2021. 

Vidare har pandemins effekter - samt AF:s omställning och de konsekvenser 

som detta innebär för AME – stark inverkan på möjligheterna att bedriva 

socialt arbete. 

 

Förvaltningen har utifrån Kommunfullmäktiges ram-beslut den 21:a juni 

arbetat fram ett förslag till detaljbudget – alltså hur ramen skall fördelas 

mellan förvaltningens enheter. En prioriteringsdiskussion inleddes redan 15 

juni i ledningsgrupp ASF, d.v.s. innan kommunfullmäktiges beslut – då 

partiernas förslag redan var kända. Denna diskussion har sedan fortsatt i 

ledningsgrupp och på respektive enhet. Den låga tilldelningen, i relation till 

de behov som tillkännagetts, har betytt att förvaltningen fått överge de flesta 

av förstärkningarna som tänkts i syfte att möta pandemins effekter med 

mera.  
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Varje enhet har också inom sig arbetat med frågan kring hur man fördelar de 

medel man har att tillgå enligt detta förslag. 

 

I arbetet med att se över en klok fördelning har Förvaltningen tittat på 

tidigare förbrukning, främst 2021, lagt till analyser av våra nyckeltal och 

trender avseende personalstat, placeringskostnader samt försörjningsstöd. Vi 

har även försökt beräkna påverkan av omvärldsfaktorer så som samhälleliga 

förändringar samt naturligtvis också Covid-19-implikationer. 

 

Förvaltningens chefer har tillsammans med Controller lagt ned ett stort 

arbete i syfte att göra en så realistisk budgetfördelning som är möjlig utifrån 

den ram som vi har att anpassa oss till. Här finns dock en mycket stor 

osäkerhetsfaktor – Arbetsförmedlingens omställning och dess påverkan på 

AME.  

 

AME:s budgethantering behöver hanteras i ett särskilt spår, något som 

kommer att ordas mer om i annat stycke i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2021 

Konsekvensanalys daterad den 10 september 2021 

Förslag ramar 2022-2024 drift och investeringar 

Yrkanden 

Marie Mill (LB) och Kurt Ljung (SD): yrkar avslag på föreslagen 

driftsbudget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer godkännande av driftsbudgeten mot yrkandet om avslag 

från Marie Mill med flera. Ordförande finner att arbetsmarknads- och 

socialnämnden godkänner föreslagen driftsbudget. 

Protokollsanteckning 

Marie Mill (LB) och Kurt Ljung (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Kommunstyrelsen 

Akt 



Reservation ärende 10 Budet 2022
Diarienummer ASN0000512021
2021 -0921

Reservation mot beslut
Ljusdaisbygdens parti reserverar sig mot beslutet driftbudget punkt 1 p g a:

1 driftbudgeten inom ram finns inbakat ett antal nya tjänster som inte funnits tidigare.
1 förklaring på nämnd får vi höra att dessa behövs för att sänka kostnaderna.

Inför 2020 anstäNdes 9 personer, med en ramökning på ca 10 miljoner kronor i samma
syfte, att sänka kostnaderna. Vad det inneburit med dessa nio personer har hittNis inte
någon utvärdering skett.
Totalt enligt senaste bokslutet var 120 personer inom Arbetsmarknads- och socialverk
samheterna anställda, varav 7 st var tillfälliga tjänster. (Fick info på nämnd 21 sept.)

När Ensolution redovisade för nämnden 24 augusti 2021 fick vi till oss att Ljusdal inom
området försörjningsstöd, placeringar av barn och vuxna under år 2020 ligger 52 miljo
ner kronor i nettokostnadsavvikelse. Det har Ljusdal inte råd med, oavsett om vi har
högre kvalité på vår verksamhet, vilket heller inte har redovisats skriftligt, bara nämnts
muntligt. Under år 2019 låg nettokostnadsavvikelsen på 47 miljoner kronor.

Med en budget om drygt 142 miljoner kronor år 2021 och prognosen att detta överskrids
kan jag inte medverka till att ytterligare personer skall anställas.

Däremot ser jag fram emot de besparingar på ca 13 miljoner kronor som är tänkta
i driftbudgeten på försörjningsstöd 2 miljoner, placeringar vuxen 4 miljoner och
placeringar barn/unga 7 miljoner kronor.

Ljusdal 2021-09-21

Mt-,e Mj’//

Jonny Miii (ordf.) - 070-318 19 60. Marie-Louise Hellström (vice ordf) - 070-571 02 76.
Torsten Hellström (kassör) - 070-334 92 88 - Elisabet Collin - 070-743 16 39, Roger Holt - 070-516 21 07.
Astrid Edlund - 076-792 35 77. Marie Miii - 070-318 19 63.
Mediemsavgift 100:—. Bankgiro: 5799-5482. www.ljusdalsbygden.nu. https:Ilwww.facebook.comlljusdalsbygdens.parti
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§ 150 Dnr 00133/2020  

Fritidsbank 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

På arbetsmarknads- och socialnämnden i december 2020 togs beslut om att 

starta upp försöksverksamhet med Fritidsbanken. På samma sammanträde 

beslutades det att en återrapport skulle göras den 21 september i år. Carina 

Silfver och Mattias Lind informerar arbetsmarknads- och socialnämnden om 

nuläge, framtid och sommarens aktiviteter.  

 

Torsdag 14 oktober kommer Fritidsbanken att invigas i samband med 

Extecupen. Inbjudan kommer. 

 

Löpande uppföljning ska göras i arbetsmarknads- och socialnämnden. 

Ärendeberedningen tar ställning till hur ofta återkoppling ska göras till 

nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Akt 
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§ 151 Dnr 00120/2021  

Remiss gällande Medborgarförslag om 
fritidsverksamhet för personer med någon form av 
diagnos, lågbegåvning och psykisk ohälsa 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Remissvaret antas och skickas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

25 januari 2021 inkom ett medborgarförslag om fritidsverksamhet för 

personer med någon form av psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning. 

Den 17 juni inkom en remiss från kommunstyrelsen gällande att nämnderna 

skulle yttra sig om medborgarförslaget som tar upp fritidsverksamhet för 

personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning. Remissen består 

av medborgarförslaget samt ett undersökande dokument som kompletterar 

medborgarförslaget. 

 

Remissen är ställd till Arbetsmarknadsnämnden- och socialnämnden, 

Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden och Samhällsservicenämnden och 

kommunstyrelsen vill ha remissvaret sig tillhanda senast 30 september. 

 

Förslagsställaren arbetar som boendestödjare i kommunen och ser hur 

människor med funktionsnedsättning blir väldigt ensamma, han redogör för 

skälen till mötesplatser och aktiviteter: 

 

1. De hamnar lätt i ett utanförskap och blir isolerade. 

 

2. De tar sig ej tiden själv att söka upp vänner, skaffa sociala kontakter etc 

utan blir sittande ensam hemma. 

 

3. Det skulle det vara bra med en plats för dom att kunna träffas och umgås 

med likasinnade och att det finns personal till hands. 

 

4. Utan att bli blandad med normalbegåvade och kanske bli mobbad och 

driver med dem.  

 

5. De skulle behöva en lokal i centrala Ljusdal och kanske hämtning med 

buss från hemmet då många saknar körkort och bussförbindelsen är dålig 

kväll och helger.  
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6. De har inte samma möjligheter här i livet som de normalbegåvade har men 

de har 

rätt att få samma förutsättningar som alla andra.  

 

7. Vill de utöva någon sport finns inte heller det att tillgå för dom. I 

Hudiksvall finns det men det är inte Ljusdals kommun.  

 

8. Vi måste se till att även dessa människor får hjälp så att dom inte hamnar i 

utanförskap och ensamhet. Då är det inte bättre i dessa tider, då är det som 

förr i tiden att dom blir vår tids byfånar och att folk kommer att driva med 

dom och göra dom till åtlöje. 

 

Aktiviteterna skulle behövas under kvällar ca: 18-22 och helger ca: l4-22.     

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens remissvar: 

Arbetsmarknads- och socialnämnden håller med förslagsställaren om att den 

grupp han nämner ska ha samma möjligheter som alla andra människor, men 

nämnden är av åsikten att det ska möjliggöras via fritidsverksamheter för 

människor med olika svårigheter utifrån de möjligheter som redan finns att 

tillgå i kommunen.  

 

Däremot anser arbetsmarknads- och socialnämnden att detta är en 

kommunövergripande fråga som ingen enskild nämnd ska ha det slutgiltiga 

ansvaret för. Verkställandet kan överlämnas till den nämnd som är ansvarig 

för stöd och omsorg, men ansvaret bör vara på övergripande nivå så att även 

de som idag inte har insatser via till exempel LSS (lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade) eller SoL (socialtjänstlagen) exkluderas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2021 

Medborgarförslag daterat den 25 januari 2021 

Undersökning av medborgarförslag daterat den 12 april 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 152 Dnr 00140/2021  

Remiss av SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott - 
ett skärpt regelverk Ju2021/02575 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Yttrande på remissen antas och skickas till justitiedepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 6 juli 2021 inkom en remiss från Justitiedepartementet till Ljusdals 

kommun. Remissen gällde SOU 2021:61 – Utvisning på grund av brott – ett 

skärpt regelverk.  

 

Kommunstyrelsens beredning beslutade den 9 augusti att remissen skulle 

besvaras av arbetsmarknads- och socialnämnden. Remissen ska besvaras 

senast den 27 september 2021. Detta innebär att remissvaret måste fastställas 

på arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 september. 

 

Utredningens - Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk SOU 

2021:61 - uppdrag har omfattat tre huvudsakliga delar. 

 

Den första delen har bestått i att göra en översyn av regelverket om utvisning 

på grund av brott. Syftet har varit att åstadkomma en skärpt reglering som 

ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott. 

En fråga som stått i särskilt fokus har varit utvisning på grund av 

hedersrelaterad brottslighet och hatbrott. I denna del har också ingått att ta 

ställning till om bestämmelsen om återreseförbud bör ändras samt om det 

bör införas en möjlighet till ny påföljdsbestämning när påföljden har lindrats 

på grund av utvisningsbeslutet, men detta sedan inte har kunnat verkställas. 

Slutligen har denna del av uppdraget omfattat att ta ställning till om åtgärder 

kan vidtas för att effektivisera verkställigheten av beslut om utvisning på 

grund av brott. 

 

En vägledande princip för arbetet har varit att utvisningsfrågan ska bedömas 

på ett nyanserat sätt och att det ska finnas en proportion mellan 

brottslighetens allvar och rättsverkningarna för enskilda. En annan 

grundläggande utgångspunkt har varit att internationell rätt ska beaktas och 

respekteras. Utredningens strävan har också varit att regleringen till sitt utfall 

ska närma sig den i de övriga nordiska länderna. 
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Den andra delen har bestått i att stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer. 

Närmare bestämt har uppdraget i denna del varit att ta ställning till dels hur 

skyddet mot utvisning för den som drabbats av hedersrelaterad brottslighet 

kan stärkas, dels om ytterligare myndighetsaktörer ska kunna ansöka om 

uppehållstillstånd för betänketid för offer för människohandel. 

 

Den tredje och sista delen av uppdraget har varit att se över reglerna om att 

neka och återkalla uppehållstillstånd på grund av brott. 

 

En sammanfattning av utredningen – som är 556 sidor – finns att läsa på sid 

17-28 i bilagt dokument som heter Utvisning på grund av brott - ett skärpt 

regelverk sou 2021:61.   

Remissyttrandet är uppbyggt enligt samma struktur – det vill säga i tre delar 

– och besvarar de frågeställningar som ställts upp i remissen. Då yttrandet är 

omfattande biläggs det som separat handling. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021 

Remissvar daterat den 1o september 2021 

Remissmissiv daterat den 1 juli 2021 

Remiss daterat den 1 juli 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Justitiedepartementet 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Akt 
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§ 153 Dnr 00150/2021  

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utforma ett remissvar till arbetsmarknads- 

och socialnämndens sammanträde den 19 oktober 2021. 

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. 

 

Beslut måste fattas på nämndsammanträdet den 19 oktober 2021 med 

omedelbar justering för att svaret ska kunna vara med på kommunstyrelsen 

den 28 oktober så att Ljusdals kommuns remissyttrande hinner skickas in 

inom uppsatt tidsram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2021 

Missiv daterat 10 september 2021 

Remiss DS 2021:27 daterad den 10 september 2021 

Bildspel daterat 20 september 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Akt 
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§ 154 Dnr 00193/2020  

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd i Ljusdals 
kommun 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Antar reviderade riktlinjer för serveringstillstånd enligt förslaget. 

Riktlinjerna föreslås gälla från 2021-10-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt alkohollagens 8 kapitel 9 § har kommunen en skyldighet att utforma 

kommunala riktlinjer för att informera om vad som gäller enligt alkohollagen 

och anslutande föreskrifter. Kommunen ska även redogöra för vilka hänsyn 

till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövning. Det ska 

tydligt framgå för såväl den som söker serveringstillstånd som för 

allmänheten vad som gäller i kommunen. 

 

Genom riktlinjer får allmänheten kännedom om den lokala anpassningen till 

alkohollagen. Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler som i vissa fall ger 

ett utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik.  

 

Kommunen kan dock inte ha riktlinjer som avviker från alkohollagen eller 

normerande riktlinjer. Riktlinjerna skall till exempel vara vägledande för 

kommunens insatser för att motverka olaga diskriminering i samband med 

restaurangbesök. Samma åldersgräns ska gälla för män och kvinnor och 

ingen ska särbehandlas.    

 

Efter beslut kommer riktlinjerna att layoutas.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 september 2021 

Riktlinjer reviderade från 21 september 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Akt 
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§ 155 Dnr 00017/2021  

Ärendegranskning delegeringsbeslut enligt 
socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen, 
ekonomiskt bistånd 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Beskrivningen nedan består av två avidentifierade ärenden vid 

försörjningsstöd med syftet att åskådliggöra handläggningsprocessen. 

Urvalet är slumpmässigt. Samtliga uppgifter är hämtade från ärendets 

beslutsträd, journaler och utredningsprocesser i TRESERVA.  

Ärende 1 (nr 18024) avser en man född 1991. Detta är ett öppet ärende som 

var aktuellt maj 2020 till mars 2021. 

 

Ärende 2 (nr 19536) avser en kvinna född 2002. Detta är ett pågående ärende 

som har varit aktuellt sedan februari 2021.     

        

Granskningen har gjorts utifrån mallen för ärendegranskning, 

försörjningsstöd. Granskningen visar att handläggningen i de aktuella 

ärenden skett enligt de punkter som beskrivs i granskningsmallen.  

 

Att notera är att ärenden för försörjningsstöd bedöms månadsvis. Ärendet 

utreds mer ingående i samband med den första ansökan som görs 

(grundutredning) och en ny utredning/avstämning i mindre omfattning görs 

varje månad i samband med inkommen biståndsansökan. I 

månadsavstämningen dokumenteras i regel endast aktuella händelser och 

omständigheter av vikt för individens rätt till bistånd för nästkommande 

månad. Därför är det möjligt att samtliga granskningspunkter inte berörs i 

varje enskild månadsavstämning. 

 

Generellt finns flera utvecklingsområden när det gäller dokumentationen i 

försörjningsstödsärenden. Bland annat förekommer variation i vad som 

dokumenteras och vilka mallar som används. En av anledningarna till detta 

är att det saknas mallar i Treserva som tydligt motsvarar behovet av 

dokumentation i försörjningsstödsärenden. Ett annat utvecklingsområde är 

att stärka barnperspektivet i utredningen utifrån barnkonventionens krav, 
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detta arbete är påbörjat och planerat under hösten. En översyn av aktuella 

dokumentmallar och handläggningsrutiner pågår. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 

Granskningsmallar ärende 1 och 2 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Akt 
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§ 156 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 9 september 2021, över delegeringsbeslut 

inom individ- och familjeomsorgen i juli och augusti 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 juli-augusti 2021 har inga sådana beslut 

fattats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 

Tabeller översikt och detalj juli och augusti daterade den 9 september 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Akt 
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§ 157 Dnr 00032/2021  

Ärenden för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har via samhällsservicenämnden skickat 

samrådshandlingar för detaljplan för del av Sörvåga 5:16 i Järvsö på remiss 

till samtliga nämnder. Remissvar ska vara plan- och bygg tillhanda senast 20 

september.  

 

Då denna detaljplan inte på något sätt berör arbetsmarknads- och 

socialnämnden och –förvaltningen på något sätt tog ärendeberedningen den 

7 september beslut om att ärendet inte ska tas upp på nämndsammanträdet i 

september. 

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

Hur smugglas och distribueras narkotika idag? Vilken roll spelar kriminella 

nätverk i narkotikahandeln? Hur skiljer sig internetförsäljning från 

gatuförsäljningen? Vad karaktäriserar de som köper narkotika på Darknet? 

Det är några av de frågor som besvaras i en ny rapport från 

Brottsförebyggande rådet.  

 

Rapporten visar att smugglingen har professionaliserats och att 

distributionsleden blivit färre. De krypterade kommunikationslösningarna 

beskrivs som en förutsättning för utvecklingen och som central för alla delar 

av narkotikahandeln.  

 

Ett annat resultat är att fler kriminella nätverk än tidigare strävar efter att 

kontrollera lokala narkotikamarknader i vissa bostadsområden. 

Konkurrensen om platser leder till högre konfliktnivåer, men rapporten visar 

också att narkotikahandeln bygger på gränsöverskridande samarbeten mellan 

aktörer i kriminella miljöer.  

 

Studien visar också att tillgängligheten för köparna har ökat till följd av att 

fler digitala och fysiska marknadsplatser etablerats och att serviceinriktade 

leveransmetoder blivit vanligare.  
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I rapporten presenteras också Brås rekommendationer och förslag till 

åtgärder. Rapporten finns att få i sin helhet hos nämndsekreterare. 

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

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

förstärka och utveckla tillsynen av socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska avse hur tillsynen kan bli 

mer förebyggande och bidra till lärande för berörda aktörer. 

 

I uppdraget ingår också att genomföra tillsynsinsatser. Arbetet ska ha sin 

utgångspunkt i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns 

våld mot kvinnor och inkludera samtliga områden som ingår i strategin. Ett 

särskilt fokus ska läggas på hur insatser ges och anpassas för barn och vuxna 

som utsätts, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Vid genomförandet av uppdraget ska IVO också beakta utsattheten och 

behoven hos personer med funktionsnedsättning och hos hbtqi-personer. 

Inom ramen för uppdraget ska IVO utveckla verktyg och tillgång till data för 

att analysera risker på området. I det arbetet ska hänsyn genomgående tas till 

dataskydd och integritetsaspekter. 

 

En delredovisning av uppdraget, som innehåller en plan för myndighetens 

utvecklade tillsyn på området för 2022 och 2023, ska lämnas till regeringen 

senast den 29 april 2022. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast 

den 30 april 2024. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Akt 
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§ 158 Dnr 00031/2021  

Protokoll för kännedom 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 september 

2021 finns följande protokoll för kännedom: 

 

Protokollsutdrag KS 2021-08-12 § 146 Gallringsbeslut för handlingar av 

tillfällig eller ringa  betydelse; Beslut: 1. Gallringsbeslut för handlingar av 

tillfällig eller ringa betydelse antas. 

 

Protokollsutdrag KS 2021-08-12 § 145 Gallring av skannade 

pappershandlingar hos myndigheter i Ljusdals kommun - generellt 

gallringsbeslut; 1. Allmänna handlingar i pappersform som skannats får 

gallras vid inaktualitet, det vill säga efter kontroll att den skannade versionen 

är likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna 

inte längre behöver sparas av annan anledning. 2. Varje myndighet har själv 

att utreda vilka handlingar som kan behöva sparas viss tid efter skanning om 

det behövs för bevisvärde eller av andra skäl. 3.Varje myndighet ska 

dokumentera tillämpningen av detta beslut i ett så kallat tillämpningsbeslut. 

4. De inskannade digitala handlingarna ska under hela bevarandetiden 

förvaras på ett sätt som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av allmänna 

handlingar samtidigt som de hålls skyddade mot obehörig åtkomst och 

förstörelse. 5. De inskannade handlingarna ska bevaras i ett av 

kommunarkivet föreskrivet filformat.  

 

Protokollsutdrag KS 2021-08-12 § 144 Införande av gemensam 

klassificeringsstruktur för informationsredovisning: Beslut: 1. Ljusdals 

kommun ska införa en gemensam klassificeringsstruktur för 

informationsredovisning. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 

klassificeringsstrukturen. 2. I samband med införandet av en gemensam 

klassificeringsstruktur ska  processbaserade informationshanteringsplaner tas 

fram som bygger på klassificeringsstrukturen. 3. Kommunstyrelsen beslutar 

om hanteringsanvisningsanvisningarna för de kommungemensamma 

styrande- och stödjande processerna. Respektive nämnd/styrelse beslutar om 

sina kärnprocesser.   4. Klassificeringsstrukturen ska användas som 
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diarieplan i kommunens gemensamma ärendehanteringssystem Ciceron samt 

i verksamheternas övriga dokument- och ärendehanteringssystem. 5. Arkiv-

förteckningen ska utgå från klassificeringsstrukturen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Akt 



 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

32(33) 

Datum 

2021-09-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 159 Dnr 00034/2021  

Utbildningar och kurser 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Företaget Piku arrangerar Mot väpnat våld i Sverige 3-4 november 2021. 

Man kan delta på plats i Malmö eller via en digital utsändning. Under 

konferensen presenteras den svenska och internationella expertisen samt 

metoder, erfarenheter och goda exempel från både Sverige och en rad andra 

länder runt om i världen. Det diskuteras vilka strategier man har valt i olika 

länder för arbetet mot skjutvapenvåld, och hur framgångsrika de har varit.  

 

Konferensen riktar sig till politiker, tjänstepersoner och organisationer 

som ansvarar för och arbetar med frågor om väpnat våld och 

gängkriminalitet. Deltagande på plats kostar 5 900 kronor exklusive resa och 

boende, digitalt deltagande kostar 3 300 kronor. Anmälan, som är bindande, 

görs digitalt via https://www.bravetalk.se/anmalan/ Då det är en kostnad 

förknippad med konferensen bör anmälan göras i samråd med 

nämndsordförande. Mer information finns på https://www.bravetalk.se/mot-

vapnat-vald-i-sverige/ 

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

Den 18 november 2021, klockan 10:00-12:00 inbjuder länsstyrelsen till 

föreläsning gällande alkohol och barns hälsa. Föreläsningen, som är 

kostnadsfri, riktar sig till  personal inom mödra- och barnhälsovård, 

familjecentraler, beroendevård, socialtjänst, psykiatri, ungdomshälsa, chefer 

och andra beslutsfattare samt andra intresserade. Den hålls digitalt och länk 

kommer vid anmälan. Anmälan görs via blanketten som finns i Ciceron 

Assistenten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Akt 
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§ 160 Dnr 00027/2021  

Övriga ärenden arbetsmarknads- och socialnämnden 
2021                          

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Frågorna har noterats. 

Sammanfattning av ärendet 

Suzanne Blomqvist (L) ställer två frågor. Den första är om vilket 

brottsförebyggande arbete som görs i kommunen. Den andra gäller hur vi 

följer vi upp barn som försvinner. 

 

Frågorna tas med till ärendeberedningen i oktober. 

 

 

Beslutsexpediering 

2021-09-27 

Akt 

 


