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Tid: 2021-02-22, klockan 13:00 

Plats: Folkets Hus Danshallen/Digitalt via Teams 

Tid för justering:  

  

Gruppmöten:                   Dessa sker digitalt inför detta sammanträde 

 

Föredragningslista:  

1. Upprop och val av justerare (minoriteten) 

Diarienummer: LAN/2021:17 

2. Avsägelse politiskt uppdrag och nyval 

Diarienummer: LAN/2021:1 

Förslag till beslut:  

- notera att kommunfullmäktige valt Nazli Toprak Tom (S) till ersättare i lärande- och 

arbetsnämnden 

3. Pärmredovisning (delegationsbeslut, domar, kännedomsärenden) 

Diarienummer: LAN/2021:18 

Förslag till beslut:  

- godkänna redovisningen 

4. LAN - Muntlig information 2021 

Diarienummer: LAN/2020:96 

Förslag till beslut:  

- godkänna informationen 

5. Rapporter februari 2021 

Diarienummer: LAN/2021:2, LAN/2021:14 

Förslag till beslut:  

- notera rapporterna och uppdra till förvaltningen att arbeta vidare i enlighet med tidigare 

inriktningsbeslut 

6. LAN – Månadsuppföljning 2021 

Diarienummer: LAN/2020:97 

Förslag till beslut:  

- godkänna månadsuppföljningen per 31 januari 

7. Bokslut 2020 

Diarienummer: LAN/2021:7 

Förslag till beslut:  

- godkänna underlag inför bokslut 2020 
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8. Detaljbudget 2021 

Diarienummer: LAN/2020:81 

Förslag till beslut:  

- godkänna detaljbudget 2021 för förvaltningen lärande och arbete 

9. Slutredovisning av investering 2020 och begäran ombudgetering till 2021 

Diarienummer: LAN/2021:3 

Förslag till beslut:  

- godkänna slutredovisade investeringar 2020 och framställan om att återstående investeringsmedel 

förs med till 2021 i enlighet med upprättat förslag 

10. Verksamhetsberättelse LAN 2020 

Diarienummer: LAN/2021:8 

Förslag till beslut:  

- godkänna upprättad verksamhetsberättelse för förvaltningen lärande och arbete 2020 

11. Verksamhetsplan 2021 
Diarienummer: LAN/2020:80 
Förslag till beslut:  
- godkänna inriktningen för verksamhetsplan 2021  
- om kontinuerlig uppföljning i nämnden av förvaltningens arbete utifrån verksamhetsplanen 

12. Åtgärdsanställningar inom Forshaga kommuns verksamheter genom AME 
Diarienummer: LAN/2021:43 
Förslag till beslut:  
- tillstyrka förslaget till kommunstyrelsen inför fullmäktige om en samordnad ”En väg in” för 
arbetsmarknadsåtgärder via AME, samt att Forshaga kommun som möjlig arbetsplats för 
arbetsmarknadsåtgärder är förbehållna AME och kommunen 
 

13. Samrådsremiss - Detaljplan för Slottet, Forshaga 1:100, Forshaga kommun 

Diarienummer: LAN/2021:39 

Förslag till beslut:  

-notera detaljplanen 

14. SEKRETESS - Framställan till Försäkringskassan om att barnbidrag ska utbetalas till 

familjehem avseende pojke född 2011 

Diarienummer: LAN/2021:19 

Förslag till beslut:  

- göra framställan till Försäkringskassan om att barnbidrag ska betalas till familjehemmet istället 

för till vårdnadshavare avseende pojke född 2011 

 

Gert Björnvall Helen Sander 
Ordförande Sekreterare 

 


