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Plats och tid 2021-04-26, Folkets Hus Myra/Teams digitalt, 

klockan 13:00 – 15:05 

 

Avser paragrafer § 35-§ 44  

 

Beslutande 
 

Gert Björnvall (S) Ordförande 

Marian Gustavsson (S) Ledamot 

Anders Ljungsten (M) Ledamot 

Anders Norbäck (S) Ledamot 

Henrik Larsson (M), Ledamot 

Irma Heikkinen (C) Ledamot 

 

 

Ersättare 
 

Nazli Toprak Tum (S) Ersättare 

Per Asplund (S) Ersättare 

Ulrika Rodin (S) Ersättare 

Lars Edgren (C) Ersättare 

Jan-Erik Tjärngård (SD) tjänstgörande ersättare 

för Ellinor Jönsson (SD) 

 

 

Övriga 

 

David Larsson, förvaltningschef LoA, §§ 35-44 

Helen Sander, sekreterare, §§ 35-44 

Niclas Haag, ekonom, §§ 35-44 

Gunilla Gärds, rektor Vuxenutbildningen §§ 35-44 

Marie Anttonen Ekelund, enh. chef AME §§ 35-44 

Madelene Strandberg, samordnare ÖV §§ 35-37 

Jenny Kvam, Vision §§ 35-44 

Pär Skog, kvalitetssamordnare  §§ 35-37 

 

 

 

Utses att justera Anders Ljungsten 

 

 

Justeringens plats och tid Forsen, 2021-04-30  

Underskrifter   

Sekreterare ................................................  

 Helen Sander  

 

................................................ 

 

Ordförande Gert Björnvall  

 

................................................ 

 

Justerande Anders Ljungsten  
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ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Lärande- och arbetsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

Datum för anslags uppsättande 2021-05-03 

Datum för anslags nedtagande 2021-05-25 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen lärande och arbete 

Underskrift 

................................................ 

 Helen Sander 
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§ 35 

Upprop och val av justerare 

(minoriteten) 

Diarienummer: LAN/2021:17 

-till justerare välja Anders Ljungsten (M) 

-protokollet justeras 2021-04-30 
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§ 36 

Pärmredovisning (delegationsbeslut, 

domar, kännedomsärenden) 

Diarienummer: LAN/2021:18 

Beslut 

-godkänna pärmredovisningen 

 

Bakgrund 

 

1. Anmälan av delegationsbeslut 

- Beviljade och ej beviljade ansökningar om bistånd samt ordförandebeslut mars 2021 

2. Särskilt utskott 

- 2021-03-19 

- 2021-03-29 

- 2021-04-06 

- 2021-04-16 

3. Anmälan av domar 

- Mål nr B 1903-21 

- Mål nr T   550-19 

4. Ärende för kännedom 

- Inga aktuella  
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§ 37 

LAN - Muntlig information 2021 

Diarienummer: LAN/2020:96 

Beslut 

-godkänna den muntliga informationen för april 2021 

 

Bakgrund 

 

1. Verksamhetsinformation 

- Information från Öppenvården, Madelene Strandberg 

- Information nyanställningar, David Larsson 

- Kvalitetsberättelse 2020, Pär Skog 

2. Ekonomi 

- Information månadsuppföljning per 31 mars 2021, David Larsson 

3. Personal och Organisation 

- Coronapandemin, David Larsson 

 

4. Övrigt 

- Information om ej verkställda beslut kvartal 1, David Larsson 

- Information inför kommande nämndmöten, David Larsson 

- Information Feriepraktik 2021, David Larsson 

- Information om Remiss - Ett regionalt utrednings-och behandlingshem för unga med risk-och 

missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år 

- Kurser, konferenser – Politiker 2021, David Larsson 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-04-19 

 

Beslut skickas till 

För verkställighet: David Larsson 

För kännedom: Henrica Liljenzin, Marie Anttonen Ekelund, Gunilla Gärds 
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§ 38 

Rapporter April 2021 

Diarienummer: LAN/2021:2 

Beslut 

-notera rapporten för april och uppdra till förvaltningen att arbeta vidare i enlighet med 

tidigare inriktningsbeslut 

 

Bakgrund 

Statsbidrag till arbetet med familjehemsplaceringar 

 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en satsning under åren 2021-2023 för 

subventioner av familjehemsplaceringar. Syftet är att säkerställa att barn och unga som är i behov 

av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Forshaga kommun 

rekvirerar 806.293 kronor för 2021. 

Följande områden kan det användas till: 

- Stärka förutsättningarna för att familjehemsplacerade barn och unga får tillgång till god 

hälso- och sjukvård, tandvård och obruten skolgång 

- Utveckla arbetet med rekrytering och utredning av familjehem och jourhem 

- Informera familjehemsplacerade barn om deras rättigheter samt ta del av deras 

erfarenheter för att utveckla familjehemsvården på verksamhetsnivå  

- Öka förutsättningarna för familjehemsplacerade barn och unga att ha ett välfungerande 

umgänge med föräldrar och andra närstående  

- Stöd till biologiska föräldrar som har sina barn placerade i familjehem 

- Stöd till barn och familjehem under pågående placering 

- Utveckla familjehemsvården genom systematisk uppföljning av verksamhetens olika delar 

Medlen kan också användas till placeringskostnader om det uppfyller syftet med uppdraget. 

Kommuner ska senast den 15 februari året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har 

använts.  

Statsbidragets användningsområde ligger i enlighet med den organisation och inriktning som 

tidigare beslutats av nämnden för lärande och arbete.  
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§ 39 

LAN – Månadsuppföljning 2021 

Diarienummer: LAN/2020:97 

Beslut 

-godkänna informationen om månadsuppföljningen per 31 mars och att lärande- och 

arbetsnämnden fortsatt får ekonomisk uppföljning avseende ekonomiskt bistånd 

 

Bakgrund 

Prognosen för vårdinsatser för barn och vuxna visar på en något negativ budgetavvikelse. Prognosen 

är byggd på samma sätt som tidigare med höjd för vårddygn som inte är intecknade för en specifik 

individ. 

Försörjningsstödet ökar i mars. Det är en stor ökning i jämförelse med januari och februari i år och 

jämfört med samma månad 2020. Analys pågår.  

Prognosen för 2021 är ett resultat inom ram.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-04-19 

Fyrfältare mars 

Beslut skickas till 

För verkställighet: Henrica Liljenzin, Marie Anttonen-Ekelund, Gunilla Gärds 

För kännedom: Niclas Haag 
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§ 40 

Kvalitetsberättelse 2020 

Diarienummer: LAN/2021:48 

Beslut 

-godkänna upprättad rapport för socialtjänstens verksamhet 2020 

Bakgrund 

Kvalitetssamordnare Pär Skog har upprättat en kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorgens 

verksamhet 2020. Kvalitetsberättelsen redogör för verksamhetens arbete med avvikelser, 

synpunkter och klagomål m.m. Av rapporten framgår vilka kvalitetsbrister som utretts under året 

och vilka åtgärder som vidtagits. Rapporten är upprättad i enlighet med SOSFS 2011:9. 

Beslutsunderlag 

Kvalitetssamordnare Pär Skogs tjänsteskrivelse, 2021-04-19 

Kvalitetsberättelse 2020, socialtjänstens verksamhet 

Beslut skickas till 

För verkställighet: Pär Skog, Henrica Liljenzin  
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§ 41 

Remiss - Ett regionalt utrednings-och 

behandlingshem för unga med risk-

och missbruksproblematik upp till 20 

år samt akutavdelning för unga upp 

till 18 år 

Diarienummer: LAN/2021:47 

Beslut 

-ställa sig bakom förslaget med förbehållet att samtliga medlemskommuner och Region 

Värmland ställer sig bakom förslaget så som det är beräknat med budget och planerad 

verksamhet 

-efterfråga en beskrivning och plan för hur Vårdförbundet ska arbeta med eventuella 

anpassningar av budgeten vid lägre beläggning än beräknat och hur informationen och 

dialogen om det med medlemskommunernas nämnder och tjänstemannaorganisationer ska 

gå till.   

Bakgrund 

Arbetet med att utreda förutsättningarna för länet att gemensamt öppna och driva ett HVB-hem 

har pågått under 2020. I det första remissutskicket ställde sig nämnden bakom om de ekonomiska 

kriterierna uppfylldes i enlighet med remissunderlaget. Alla Värmländska kommuner utom en 

ställde sig bakom förslaget men inkom med synpunkter. Region Värmland ställde sig också bakom 

förslaget. Synpunkter har bearbetats i det aktuella underlaget. Om samtliga medlemskommuner 

och Regionen ställer sig bakom förslaget kommer förbundet att påbörja arbetet med att starta. 

Tänkt start är hösten 2021. 

I beslutet från nämnden Lärande och arbete på första utredningsunderlaget pekades det på att 

hemmet bör vara centralt placerat. Vårdförbundet har sökt och valt att arbeta vidare med en 

fastighet i Nykroppa. 

Medlemskommunerna finansierar 70 % av driftskostnaderna och Regionen övriga 30 % av 

driftskostnaderna och sin personal. För medlemskommunerna påtalas att kostnaderna ryms inom 

medlemsavgiften.  

Kostnader för personal och 70 % av övriga driftskostnader beräknas uppgå till 12 290 tkr. För att 

finansiera detta föreslås en vårdavgift utgå om 4200 kr/dygn år 1.  

Detta är beräknat på en lägre medelbeläggning första året, 8 placerade i medel/dygn. År 2 och år 3 

beräknas medelbeläggningen på 10 placeringar i medel/dygn och då blir dygnskostnaden istället ca 

3500 kr/dygn. Medlemsavgiften förväntas ligga kvar på samma nivå som tidigare med en uppräkning 

på ca 3 % per år. 
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En beskrivning och plan för hur Vårdförbundet ska arbeta kontinuerligt vid lägre beläggning än 

beräknat och hur informationen och dialogen med medlemskommunerna ska gå till bör förtydligas. 

Forshaga kommun arbetar med att utveckla och utarbeta fler alternativ till placeringar på HVB-

hem. Med stor sannolikhet arbetar de flesta andra medlemskommunerna på samma sätt med att 

exempelvis skapa bättre möjligheter för s k ”hemmaplanslösningar”. Därför är det av vikt att få 

information om hur Vårdförbundet och HVB-hemmet kommer arbeta med budgetuppföljning och 

anpassningar till lagd budgetram för att skulder inte ska uppstå och så långt som möjligt undvika 

att medlemskommunerna får betala det. Enligt information från Vårdförbundets förbundschef Pär 

Johansson så är uppstartsbudgeten säkrad i enlighet med skrivningarna i remissunderlaget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-04-19 

Remiss - Ett regionalt utrednings-och behandlingshem för unga med risk-och missbruksproblematik 

upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år 

Beslut skickas till 

För verkställighet: David Larsson, Pär Johansson Värmlands läns vårdförbund  
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§ 42 

Kurser, konferenser - Politiker 2021 

Diarienummer: LAN/2021:31 

Beslut 

-godkänna deltagande för Gert Björnvall, Marian Gustavsson, Anders Ljungsten, David 

Larsson och Sofia Faivre på Socialchefsdagarna i Malmö från och med 2021-11-24 till och 

med 2021-11-26 

 

Bakgrund 

Socialchefsdagarna 2021 tar upp nya socialtjänstlagen och hur den framtida socialtjänsten ser ut, 

temat är Våga visa vägen – att navigera i framtidens socialtjänst. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse. 2021-04-19 

Inbjudan socialchefsdagarna 2021 

 

Beslut skickas till 

För verkställighet: David Larsson 

För kännedom: Gert Björnvall 
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§ 43 

SEKRETESS - Vårdnadsöverflytt 

enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken 

Diarienummer: LAN/2021:19 

Beslut 

-ansöka om vårdnadsöverflytt, avseende en flicka född 2013, hos Värmlands Tingsrätt 

 

Bakgrund   

Familjerättssekreterare Johanna Rosenfeldts förslag till beslut är att ansöka om vårdnadsöverflytt, 

avseende en flicka född 2013, hos Värmlands Tingsrätt 

 

Beslutsunderlag 

Familjerättssekreterare Johanna Rosenfeldts tjänsteskrivelse, 2021-04-19 

Familjerättssekreterare Johanna Rosenfeldts vårdnadsöverflyttsutredning, 2021-02-18 

 

Beslut skickas till 

Tingsrätten 

Familjerättssekreterare Johanna Rosenfeldt som noterar beslutet i akten.  
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§ 44 

SEKRETESS - Begäran om beslut till 

Värmlands Tingsrätt att inge 

stämningsansökan gällande behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare 

enligt FB 8a § 

Diarienummer: LAN/2021:19 

Beslut 

- inge stämningsansökan till Värmlands Tingsrätt gällande behov av särskilt förordnad 

vårdnadshavare enligt FB 6 kap 8a § gällande flicka född 2005, flicka född 2008 och pojke 

född 2012 

 

Bakgrund  

Familjerättssekreterare Johanna Rosenfeldt förslag till beslut att inge stämningsansökan till 

Värmlands Tingsrätt gällande behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt FB 6 kap 8a § 

gällande flicka född 2005, flicka född 208 och pojke född 2012 

 

Beslutsunderlag 

Familjerättssekreterare Johanna Rosenfeldts tjänsteskrivelse, 2021-04-19 

Familjerättssekreterare Johanna Rosenfeldts utredning, 2021-04-16 

 

Beslut skickas till 

Familjerättssekreterare som skickar utredning med bilagor till tingsrätten och noterar beslutet i 

akten. 


