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Datum
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Plats och tid

Ljusdalssalen, tisdagen den 10 december 2019 klockan 08:30-14:30

Beslutande

Ledamöter
Ove Schönning (S), Ordförande
Maria Fernmalm (5), 1:e vice ordförande
Kennet Hedman (M), 2:e vice ordförande
Kristoffer Kavallin (MP) tjänstgörande ersättare för Margareta Bergkvist (MP)
Suzanne Blomqvist (L)
Barbro Andin Mattsson (C)
Waldemar Olsson (V)
Marie Miii (LB)
Kurt Ljung (SD)

Övriga deltagande

Jessica Eriksson (5), ej tjänstgörande ersättare, § 275-284
Ann Eriksson (5), ej tjänstgörande ersättare, § 275-284
Pär Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare, § 275-284
Roger Kastman (KD), ej tjänstgörande ersättare, § 275-284
Kenneth Forssell, förvaitningschef, § 271-284
Jenny Apeigren, sociaisekreterare, § 271
Anna Hjelm Forselius, socialsekreterare, § 271
Ola Högvall, verksamhetsutvecklare WO, § 272
Lennart Diamant, enhetschef WO, § 275
Linda Carlsson, dödsbohandiäggare, § 275
Marie Larsson, enhetschef WO, § 280
Asa Älander, nämndsekreterare

Utses att justera

Waldemar Olsson

Justeringens plats och tid

Tallåsenrummet plan 1, Kommunhuset, Ljusdal, 2019-12-17
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plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
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§ 272
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Dnr 00026/2019

Ärendegransknng deegerngsbesut enNgt
socatjänstIagen ndMd- och famNjeomsorgen, barn
och ungdomsärenden 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Arbetsmarknads- och socialnämnden så har undertecknad
granskat fyra utvalda utredningar gjorda av socialsekreterare utifrån
socialtj änstlagen (SoL).
Vid granskningen har granskningsnyckel framtagen av WO Ljusdal använts.
Syftet med granskningen är att utifrån granskningsnyckelns frågor bedöma
om de uppgifter som finns med gör utredningen rättssäker.
Granskningen omfattar fyra barn.
Granskningen visar på att utredningarna är rättssäkra och de uppgifter som
ska finnas med enligt granskningsmallen finns med.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2019
Granskningsmall ärende 1-4 daterade den 2 december 2019

Beslutsexpediering
2019-12-18
Akt

Utdragsbesyrkande

Sida
5(20)

LJUSDALS

KOMMUN

Sida
6(20)

PROTOKOLL
Arbetsmarknads- och socialnämnden
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Dnr 00091/2019

nformaton om omed&bara omhändertaganden och
andra ordförandebesut 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska arbetsmarknads- och socialnämnden
informeras om de beslut som tas av ordförande eller annan av nämnden
förordnad person gällande omedelbara omhändertaganden. Även
omplaceringsbeslut är att betrakta som omedelbara omhändertaganden enligt
definition i socialtjänstlagen. Dessutom ska nämnden informeras om andra
ordförandebeslut.
Den 25 november 2019 skedde ett omedelbart omhändertaganden enligt 6
enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), ett
placeringsbeslut enligt 11 § (LVU) samt en handräckningsbegäran.
Den 20 november 2019 skedde ett omplaceringsbeslut enligt 11
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),

§

§ lagen med

Den 1juli 2019 skedde ett omplaceringsbeslut enligt 11 § lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta placeringsbeslut har
tidigare inte rapporterats till nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2019
Omedelbart omhändertagande daterat den 25 november 2019
Omplacering daterad den 20 november 2019
Omplacering daterat den 1juli 2019
Beslutsexpediering
2019-12-18
Akt

dragsbestyrkande
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Dnr 00042/2019

Domar för kännedom 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. 1±iformationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 10 december
2019 finns följande domar för kännedom:
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål nr 2502-19 gällande
ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten upphäver de överklagade besluten
gällande försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för umgängeskostnad och
återförvisar dessa delar till arbetsmarknads- och socialnämnden för
handläggning. Förvaltningsrätten avslår överklagandet gällande bistånd till
hyresskuld och ger arbetsmarknads- och socialnämnden rätt i bedömningen.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål nr 3257-19 och 3606-19
gällande överklagan avseende ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten ger
arbetsmarknads- och socialnämnden rätt och avslår överklagandet.
Förvaltningsrätten i Falun har meddelat beslut i mål nr 45 17-19. Målet
avskrivs då den som överklagat beslut gällande ekonomiskt bistånd har
återtagit sitt överklagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 november 2019
Domar daterade i november 2019

Beslutsexpediering
2019-12-18
Akt

kande
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Dnr 00447/2019

Taxa för provisorisk dödsboförva[tning och
gravsättning
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Införande av en taxa för provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder som
enligt begravningslagen (1990:1144) är ett kommunalt ansvar.
2. Taxan ska gälla från den 1 maj 2020.
3. Taxan utformas som en timtaxa motsvarande 0,8 % av gällande
prisbasbelopp (för år 2020, 378 kr per timme).

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag har kommunen rätt att begära ersättning från dödsboet i samband
med provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.
Förvaltningen föreslår en timtaxa som bygger på hur många timmar
respektive handläggare lägger ner på ärendet. Priset per timme grundar sig
på 0,8 % av gällande prisbasbelopp.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2019
Beslutsexpediering
201942-18
Kommunstyrelsen
Akt

Yrkanden
Kennet Hedman (M), Suzanne Blomqvist (L), Marie Mill (LB), Waldemar
Olsson (V), Maria Fernmalm (5) och Barbro Andin Mattsson (C) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
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Dnr 00037/2019

Förvatnngschefen informerar 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Kenneth Forssell informerar om det som aktuellt inom
förvaltningen.
Förvaltningschefen informerar om följande:
situationen för förvaltningens controllerresurser
några intryck från det första året i förvaltningen och hur man ska gå vidare
ekonomisk uppföljning prognosen från augusti är fortfarande giltig
nyckeltal för november 2019
projekt extrastöd har lämnat en delredovisning per oktober
-

-

-

-

Beslutsunderlag
Bildspel daterat den 9 december 2019

Beslutsexpediering
2019-12-18
Akt

styrkande
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Dnr 00396/2019

nternkontroNpan 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Godkänner föreslagen internkontrollplan för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en god
internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att anta
en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom nämndens verksamheter.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ska den som bedriver
socialtjänst, verksamhet enligt LSS eller hälso- och sjukvård också se till att
egenkontroll görs med den frekvens och i den omfattning som krävs för
säkra verksamhetens kvalitet. Resultatet av egenkontrollerna ska användas i
den fortsatta planeringen av verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2019
Internkontrollplan daterad den 22 november 2019

Beslutsexpediering
2019-12-18
Akt

Utdragsbestyrkande
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§278

-

Dnr00446/2019

Remss: RktNnje sp&fria arbetsp’atser
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
2. Uppdrar till förvaltningen att formulera ett remissvar.
3. Remissvaret ska fastställas på nämndsammanträdet den 21januari 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen skickade ut en remiss gällande de riktlinje speifria
arbetsplatser som de beslutade om på sitt sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 november 2019. Remissen kom
arbetsmarknads- och socialnämnden tillhanda den 19 november 2019.
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31januari 2020.
Detta innebär att ärendet kommer tas upp för information och diskussion på
sammanträdet den 10 december och beslut behöver tas på sammanträdet den
21januari 2020,

Synpunkter som framkom:
hasardfria arbetsplatser istället då det finns spel som bygger på lärande
spel hör inte hemma på arbetsplatser
man kan också lära sig och få ett nytt engagemang via spelande
spelande inom äldreomsorgen är ett sätt att aktivera de äldre och det blir
bekymmer om personalen inte kan/får spela
det ska vara ok om det ingår i arbetet
hur ska det skrivas om detta det krävs en noggrann utredning
borde inte detta utredas mer?
förtydligande behövs
namnet på policydokumentet blir felvisande
diskussion på arbetsplatser om spelande
hur ska detta genomföras gällande konsulter, entreprenörer och
underleverantörer borde gälla de som arbetar i huset eller vid andra
kommunala fastigheter
en arbetsplats fri från spel om pengar som rubrik istället
innebär detta att det är ok att sitta vid sitta vid sitt skrivbord och spela spel
som inte handlar om pengar?
-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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IT-filter som spärrar ut nätcasinon och andra spelsajter där man kan spela
om pengar behövs.
-

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2019
Protokollsutdrag KSAU 2019-11-12 § 110
Förslag riktlinje speifria arbetsplatser
Beslutsexpediering
2019-12-18
Akt

dragsbestyrkande
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Dnr 00411/2019

279

Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens
ledning, styrning och uppsikt för att minska
sjukfrånvaron i kommunen
-

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Fastställer förvaltningens förslag till svar.
Sammanfattning av ärendet
Revisionen har kommit med revisionsrapporten Granskning av
kommunstyrel sens ledning, styrning och uppsikt för att minska
sjukfrånvaron i kommunen. Revisionen vill att arbetsmarknads- och
socialnämnden lämnar ett skriftligt svar på rapporten senast 31/1 2020. Svar
fastställs av nämnden på nämndsammanträdet 10 december 2019.
Arbetsmarknads- och socialnämndens svar
Vid närmare genomläsning uppmrksammades att arbetsmarknads- och
socialnämnden enbart har fått revisionsrapporten för kännedom. Därför
avstår nämnden att svara. Dock vill arbetsmarknads- och socialnämnden
framföra att det vore bra med ett verktyg som tillåter förvaltningen att
smidigt och enkelt följa sjukfrånvaron så att de tidigt kan hitta avvikelser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 november 2019
Protokollsutdrag ASN 2019-1 1-19 § 258
Revisionsrapport sjukfrånvaro daterad den 10 september 2019
Missiv daterat den 10 september 2019

Beslutsexpediering
2019-12-18

Kommunstyrelsen
Akt

Jiisterandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 280

Dnr 00410/2019

Revsonsrapport Pacerng av barn och unga HVB
och famUjehem
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Antar yttrandet från förvaltningen som sitt eget.
2. Yttrandet skickas till kommunrevisionen.
3. Skickar yttrandet till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Den 17 september 2019 kom revisionsrapporten placering av barn och
unga i HVB och familj ehem arbetsmarknads- och socialnämnden till handa.
Revisionen begärde svar från nämnden senast den 31januari 2020.
—

Revisionsrapporten lades fram för kännedom på nämndsammanträdet den 22
oktober 2019 och för diskussion den 19 november 2019, Arbetsmarknads
och socialnämnden uppdrog till förvaltningen på sammanträdet den 19
november att ta fram ett förslag på svar som ska fastställas på sammanträdet
den 10 december 2019.
Svaret skickas till revisionen och till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2019
Protokollsutdrag ASN 20 19-1 1-19 § 259
Revisionsrapport placering av barn och unga i HVB och familjehem daterad
den 10 september 2019
Missiv daterat den 10 september 2019
Beslutsexpediering
2019-12-18
Revisionen
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur
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Dnr 00045/2019

Presentation av arbetsmarknads- och socanämndens
verksamheter mandatperoden 201 9-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Under arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 10 december
2019 informerar förvaltningschefen nämnden om vad som gäller för
asylsökande, invandrare, flyktingar och migration.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2019

Beslutsexpediering
2019-12-18
Akt
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Dnr 00041 /2019

Ärenden för kännedom 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats.
Sammanfattning av ärendet
Vill man ha tillgång till sin e-post från @ljusdal.se i mobilen har det tagits
fram lathundar för detta. Det finns en lathund för iPhone och en lathund för
Android. Dessa båda lathundar delas ut på arbetsmarknads- och
socialnämndens sammanträde den 10 december. Det är valfritt att installera
mailkontot.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skapades för att tillsynen skulle bli
effektiv och strategisk. Riksrevisionens granskning visar att IVO ännu inte
helt har levt upp till dessa förväntningar, och att det delvis beror på att
regeringen inte gett myndigheten stabila och långsiktiga förutsättningar.
Riksrevisionens rapport finns att ladda ner här:
https ://www .riksrevisionen. se/5. 19543 3d4 1 6e94ec20ab7f63e,html

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 27 november 2019

Beslutsexpediering
2019-12-18
Akt

Justerandg

f/ t)

Utdragsbestyrkande
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§ 283

Datum

Dnr 00043/2019

UtbNdnngar och kurser 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Informationen har noterats,
Sammanfattning av ärendet
Nu narmar sig den 1 januari 2020 där barnkonventionen från 1989 efter 30 år
blir svensk lag. Alla tillämpningar är inte klara och någon rättspraxis har av
naturliga skäl kunnat utvecklas. Klart är dock att barnperspektivet blir
tydligare. Det har i kölvattnet av den nya lagen skapats ett stort antal mer
eller mindre bra utbildningar om barnkonventionen.
Vill du lära dig mer om vad barnkonventionens 54 artiklar och/eller
tilläggsprotokoll innebär finns det några källor ger bra och tillförlitlig
information.
SKL (Sveriges kommuner och landsting) numera SKR (Sveriges kommuner
och regioner) har samlat information om utbildningar och barnets rättigheter
på ett ställe:
https ://skLse/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterj amstalldhet/bar
netsrattigheter/utbildningarbarnetsrattigheter. 8995 .html
Barnombudsmannens webbutbildning har nämnden tidigare haft uppe, men
den finns på följ ande länk: https ://www.barnombudsmannen. se/barnratt-i
praktiken/webbutbildning/
UNICEF Sverige har bra information om de tre tilläggsprotokollen till
barnkonventionen. De två första från 2000 handlar om barn i väpnade
konflikter (här definieras barnsoldater som personer under 15 år) samt om
handel med barn. Det tredje som är senare handlar om barns klagorätt.
Sverige har bara ratificerat (det vill säga förbundit sig att följa) de två första.
Ratificeringsprocessen går till på följande sätt: först godkänner riksdagen en
internationell överenskommelse och sedan skriver regeringen under det. Då
först är det giltigt och landet ska följa det. När ratificering är gjord följer
internationella samfund till exempel i detta fall FN upp hur det
ratificerande landet uppfyller det avtal de har godkänt och sagt att de ska
följa: https://unicef.se/barnkonventionen/tillaggsprotokoll
—

—
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 27 november 2019

Beslutsexpediering
2019-12-18
Akt

Sida
18(20)

LJUSDALS

fl KOMMUN

Arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 284

PROTOKOLL
1210

Dnr 00036/2019

Övrga ärenden arbetsmarknads och socianämnden
2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
1. Diskussionen har noterats.
2. Karolin Grönholm bjuds in till arbetsmarknads- och socialnämnden 21
januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Waldemar Olsson (V) lyfter ställer frågor gällande uppföljning:
Det var med anledning av den stora grupp sjuor det rörde sig om och den
påtagligt ökade problematik i skola och fritidsverksamheten denna fråga
lyftes.
Avsaknaden av samverkan mellan olika aktörer, föräldrar kring ungdomarna
denna fråga lyftes i social och arbetsmarknadsnämnden.
När frågan lyftes var undermeningen att det är ett akut läge och att det
figurerar droger kriminella handlingar och öppen rasism i
ungdoms miljöerna.
Förslaget på en långsiktig planering är bra och ytterst viktig, men då det
tydligt visar sig att det blir fler och fler incidenter i ungdomsgruppen med
dom problem som tidigare påkallats är frågan vad som görs för dom
ungdomar som har påtagliga problem nu, och de ungdomar som ligger i
riskzonen att hamna i social misär.
Vill ha svar på:
Kartläggningen om hur det ser ut i ungdomsmiljön som efterfrågats.
Vad har tydligt gjorts i frågan om den akuta situationen.
Hur stor del av den nuvarande ökningen av insatser i förvaltningen härrörs
till den påtalade ungdomsgruppen 11-16 år rör det sig om.
-

-

-

Ungdomarnas dag är nu, varje dag i ungdomarnas liv är full med avgörande
livshändelser. Varje dag en ungdom gör felsteg ökar framtids problematik
och dessutom påverkar andra unga i gruppen.

Justerandes sgnat

Utdragsbestyrkande
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Enhetschef Marie Larsson och förvaltningschef Kenneth Forssell svarar.
Arbetet är påbörjat och Marie Larsson ska fortsätta arbeta aktivt med detta.
Varför anmäler inte butikerna snatterier?
Suzanne Blomqvist (L) ställer frågan om vad händer med de barn som inte
går i skolan i Ljusdals kommun? Hon ställer också frågan om förvaltningen
och nämnden får yttra sig i vårdnadsmål som gäller en misshandlande part
som får vårdnaden om gemensamma barn. Dessa två frågor tas med till
kommande ärendeberedning.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Waldemar Olsson (V) daterad den 9 december 2019

Beslutsexpediering
2019-12-18
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