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Plats och tid 2021-05-24, Folkets Hus Danshallen/Teams Digitalt, 

klockan 09:00 – 13:15 

 

 

Avser paragrafer 
 

§§ 45-49 

 

 

Beslutande 
 

Gert Björnvall (S) Ordförande, fm/em 

Marian Gustavsson (S) Ledamot, fm/em 

Anders Ljungsten (M) Ledamot, fm/em 

Anders Norbäck (S) Ledamot, fm/em 

Irma Heikkinen (C) Ledamot, em 

 

 

 

Ersättare 

 

 

Nazli Toprak Tum (S) Ersättare, fm/em 

Per Asplund (S) Ersättare, fm/em 

Ulrika Rodin (S) Ersättare, fm/em 

Anita Erlandssom (L) Ersättare, em 

Lars Edgren (C) Ersättare, fm/em. tjänstgörande 

ersättare för Henrik Larsson (M) 

Jan-Erik Tjärngård (SD) tjänstgörande ersättare för 

Ellinor Jönsson (SD) 

 

 

 

Övriga 

 

 

David Larsson, förvaltningschef LoA, §§ 45-49 

Helen Sander, sekreterare, §§ 45-49 

Niclas Haag, ekonom, §§ 45-49 

Soifa Faivre, IFO-chef, §§ 45-49 

Marie Anttonen Ekelund, AME-chef,  §§ 45-49 

Linda Jonsson, dataskyddsombud, § 45 

Jenny Kvam, Vision §§ 45-49 

 

 

Utses att justera Marian Gustavsson (S)  

 

Justeringens plats och tid 
 

Forsen, 2021-05-26   
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Underskrifter 

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

 Helen Sander  

 

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

 

Ordförande Gert Björnvall  

 

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

 

Justerande Marian Gustavsson (S)  

   

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Lärande- och arbetsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-05-24 

Datum för anslags 

uppsättande 

2021-05-27 

Datum för anslags 

nedtagande 

2021-06-17 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Förvaltningen lärande och arbete 

Underskrift 
................................................ 

 Helen Sander 
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§ 45 

Upprop och val av justerare (majoriteten) 

Diarienummer: LAN/2021:17 

Beslut 

-till justerare välja Marian Gustavsson (S) 

-protokollet justeras 2021-05-26 
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§ 46 

Pärmredovisning (delegationsbeslut, domar, 

kännedomsärenden) 

Diarienummer: LAN/2021:18 

Beslut 

-godkänna pärmredovisningen för april månad 

Sammanfattning av ärende 

1. Anmälan av delegationsbeslut 

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

2. Särskilt utskott 

- 2021-05-18 

- 2021-05-21 

3. Anmälan av domar 

- Mål nr B 1903-21 

- Mål nr    1536-21 

- Mål nr T 5500-19 

4. Ärende för kännedom 

- Inga aktuella 
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§ 47 

LAN - Muntlig information 2021 

Diarienummer: LAN/2020:96 

Beslut 

-godkänna den muntliga informationen för april 2021 

Sammanfattning av ärende 

 

1. Verksamhetsinformation 

- Fritidsbanken, David Larsson 

- Information Kommunservice, David Larsson 

2. Ekonomi 

- Information månadsuppföljning per 30 april 2021, David Larsson 

- Revision försörjningsstöd (uppföljning från granskning 2018), David Larsson 

- Inför budget 2022, David Larsson 

3. Personal och Organisation 

- Coronapandemin, David Larsson 

4. Övrigt 

- Information om jourtelefon, socialjour, för politiker sommaren 2021 och digital signering, 

David Larsson 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-05-17 

Beslut skickas till 

För verkställighet: David Larsson 

För kännedom: Sofia Faivre, Marie Anttonen Ekelund, Gunilla Gärds 
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§ 48 

LAN – Månadsuppföljning 2021 

Diarienummer: LAN/2020:97 

Beslut 

-godkänna informationen om månadsuppföljningen per 30 spril och att lärande- och 

arbetsnämnden fortsatt får ekonomisk uppföljning avseende ekonomiskt bistånd 

Sammanfattning av ärende 

En fördjupad månadsrapport för april genomförs i alla förvaltningar. 

Prognosen för 2021 är inom ram utifrån en samlad bedömning av nämndens verksamheter. 

Särskilt följs kostnadsutvecklingen beträffande försörjningsstöd, kostnader för vårddygn och 

kommunservice.  

Försörjningsstödet har ökat jämförelsevis med 2020. Pandemi och en allt svårare arbetsmarknad 

ligger med stor sannolikhet bakom det. 

Vårddygnen totalt sett ligger över prognos men innehåller prognostiserade dygn för eventuella 

beslut. 

Tjänsterna kommunservice utför täcks i nuläget inte upp med intäkter från beställarna. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-05-17 

Fyrfältare april 

Beslut skickas till 

För verkställighet: Sofia Faivre, Marie Anttonen Ekelund, Gunilla Gärds 

För kännedom: Niclas Haag 
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§ 49 

Jourtelefon, socialjour, politiker sommaren 2021 

och digital signering 

Diarienummer: LAN/2019:135 

Beslut 

- dela jourtjänstgöringen mellan ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i 

presidiet för lärande- och arbetsnämnden under perioden från och med 2021-06-14 till och med 

2021-08-16 

- ersättningen för en jourvecka ska uppgå till 1.918 kronor eller 274 kronor per dag      

- presidiet gör en semesterplanering för jourtelefonen 

- digital signering införs för ordförandebeslut 

Sammanfattning av ärende 

Det sociala utskottet är skyldiga att kunna nås på ett jourtelefonnummer för att kunna 

underteckna vissa beslut enligt socialtjänstlagen. Detta uppdrag ligger under året i stor 

utsträckning på ordförande Gert Björnvall vilket innebär att han måste vara tillgänglig veckans 

alla dagar året om. 

För att underlätta jour så införs digital signering senast från och med 2021-06-14. 

I november 2019 beslutade lärande- och arbetsnämnden att lämna över frågan om tolkning och 

tillämpning av gällande arvodesreglemente till kommunstyrelsen för att klargöra frågan om 

ersättning för förste och andre vice ordförande, i den mån de behöver tjänstgöra i stället för 

ordförande för att kunna underteckna beslut. 

Ett förslag togs fram till beredning inför KsAu i mars 2020 av kommunledningskontoret. 

Förslaget innebar en tolkning av det nuvarande reglementet. Utredningen kom fram till att 

förrättningsarvode skulle kunna användas som tilläggsarvode för ordförandejour. 

KSO lät meddela att förvaltningens förslag inte skulle tas upp till KsAu utan att en revidering 

av arvodesreglementet ska göras. 

 

Ärendet skulle handläggas så snabbt det var möjligt med hänsyn till 

kommunledningskontorets ärendemängd, det skulle tas upp till behandling igen tidigast 

september 2020 vilket inte gjorts. 
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Med anledning av detta beslut så behöver ett beslut fattats av lärande- och arbetsnämnden om 

arvodering till tjänstgörande jourhavare under semesterperioden från och med 2021-06-14 till 

och med 2020-08-16. 

Förrättningsarvode kan användas utifrån behov. Det utgår ett arvode per jourdag för det som 

kallas övrig förrättning. En övrig förrättning ger 0,5 % av kommunalrådets arvode, vilket för 

2020 är 274 kronor.  

Som exempel skulle det för en helg, tre dagar, jour från fredag till söndag, kosta 822 kronor och 

för en hel vecka skulle det kosta 1.918 kronor. Denna tolkning bedöms kunna göras inom det 

nu gällande reglementet och kan börja gälla omedelbart. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-05-17 

Beslut skickas till 

För verkställighet till: David Larsson 

För kännedom till: Gert Björnvall, Marian Gustavsson, Anders Ljungsten 

 

 

 

 

 

 

 


