LÄRANDE- OCH ARBETSNÄMND
PROTOKOLL

Plats och tid

2021-01-18, Folkets Hus Danshallen/Digitalt via Teams,
Klockan 13:00 – 14:15

Avser paragrafer

§1-§10

Beslutande

Gert Björnvall (S) Ordförande
Marian Gustavsson (S) Ledamot
Anders Ljungsten (M) Ledamot
Anders Norbäck (S) Ledamot
Irma Heikkinen (C) Ledamot
Per Asplund (S) Ersättare
Ulrika Rodin (S) Ersättare
Anita Erlandsson (L) Ersättare
Lars Edgren (C) Ersättare
Jan-Erik Tjärngård (SD) tjänstgörande ersättare för
Ellinor Forssten (SD)

Övriga

David Larsson, förvaltningschef LAN, §§ 1-10
Helen Sander, sekreterare, §§ 1-10
Henrica Liljenzin, enhetschef IFO, §§ 1-10
Niclas Haag, ekonom, §§ 1-10

Utses att justera

Marian Gustavsson (S)

Justeringens plats och tid

Forsen, 2021-01-22, klockan: 13.00

Underskrifter
Sekreterare

................................................
Helen Sander

Ordförande

................................................
Gert Björnvall (S)

Justerande

................................................
Marian Gustavsson (S)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Lärande- och arbetsnämnd
2021-01-18
2021-01-27
2021-02-18
Förvaltningen lärands och arbete
................................................
Helen Sander

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§1

Upprop och val av justerare
(majoriteten)
Beslut
Lärande- och arbetsnämnden beslutar
- till justerare välja Marian Gustavsson (S)
- protokollet justeras 2021-01-22

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§2

Pärmredovisning (delegationsbeslut,
domar, kännedomsärenden)
Beslut
Lärande- och arbetsnämnden beslutar
-

godkänna redovisningen

Bakgrund
1. Anmälan av delegationsbeslut
- Beviljade och ej beviljade ansökningar om bistånd samt ordförandebeslut december 2020
2. Särskilt utskott
- 2020-12-18

3. Anmälan av domar
- Mål nr 7328-20

4. Ärenden för kännedom
-Inga aktuella

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§3

LAN - Muntlig information 2021
Diarienummer: LAN/2020:96

Lärande- och arbetsnämnden beslutar
- godkänna informationen

Bakgrund
1. Verksamhetsinformation
- Pågående arbete med intern kontroll- och verksamhetsplan, David Larsson
2. Ekonomi
- Månadsuppföljning per 31 januari 2021, David Larsson
- Detaljbudget 2021, David Larsson
3. Personal och Organisation
- Coronapandemin, David Larsson
- Tjänstemannaläget AME, IFO, Öppenvård/Integration, David Larsson
4. Övrigt
- Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4 2020, David Larsson
- Information inför kommande nämndmöten, David Larsson

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-01-11

Beslut skickas för verkställighet till
David Larsson

Beslut skickas till
Henrica Liljenzin, Marie Anttonen Ekelund, Gunilla Gärds

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§4

LAN - Månadsuppföljning december
2020
Diarienummer: LAN/2020:2

Lärande och arbetsnämnden beslutar
- godkänna månadsuppföljningen per 31 december

Bakgrund
4-fältaren utgår som brukligt är i december månads uppföljning. Arbete pågår med bokslutet för
2020. För informations skull så är prognosen den samma som i november månads uppföljning, det
vill säga att förvaltningens verksamhet totalt sett ryms inom den ekonomiska ramen.
Prognosen för försörjningsstödsutbetalningar är att det inte ska behöva tillföras mer medel från
balanserade medel till detta utan budgetöverskridandet täcks av förvaltningens resultat i helhet.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-01-11

Beslut skickas för verkställighet till
Henrica Liljenzin, Marie Anttonen-Ekelund, Gunilla Andersson Gärds, Annika Noleryd

Beslut skickas för kännedom till
Niclas Haag

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§5

Rapporter januari 2021
Diarienummer: LAN/2021:2

Lärande- och arbetsnämnden beslutar
- notera rapporterna och uppdra till förvaltningen att arbeta vidare i enlighet med tidigare
inriktningsbeslut

Sammanfattning av ärendet
Rapportering sker på sammanträdet enligt nedan av förvaltningschef David Larsson

- Rekrytering enhetschef IFO
Med anledning av den initierade organisationsöversynen så har nuvarande IFO-chef Henrica Liljenzin
önskat att byta roll inom IFO. Hon kommer arbeta som verksamhetssamordnare och då istället bli
en verksamhetsstödfunktion till den nya chefen. I samband med rekryteringen kommer också
nämndens verksamheter att ses över organisatoriskt som ett led i uppdraget att öka
samverkanseffekterna. Den nya IFO-chefen kommer ansvara för IFO och Öppenvård/Integration
vilket i dagsläget leds av två chefer. Den nya organisationen är förhandlad i enlighet med vårt
samverkansavtal och tidigare inriktningsbeslut av nämnden.
Rekryteringen pågår. Tjänsten har köpts in. Ansökningstiden gick ut 2020-01-10. Om sökunderlaget
inte är tillräckligt kommer ansökningstiden att förlängas. Testningar av kandidaterna och en första
intervju med dem som bedöms intressanta kommer företaget att ombesörja. Intervjuerna i nästa
skede ansvarar förvaltningschef för. Varje kandidat kommer att intervjuas av preliminärt tre
grupper; förvaltningschef och chefsrepresetanter från LAN, presidiet samt en grupp med personal
och fackliga representanter. Intervjuer kommer preliminärt hållas vecka 4. Tillsättning sker utifrån
överenskommelse men en bedömning är att det sker i april. Nuvarande chef fortsätter fram tills
den nya chefen är på plats.
Under rekryteringsprocessen är en samordnare utsedd för Öppenvården för att arbetsleda
verksamheten. Förvaltningschefen är personal-, arbetsmiljö- och budgetansvarig under perioden.
- Rekrytering kurator/ungdomscoach AME
Rekrytering pågår. Ansökningstiden löper ut vid januaris utgång. Tjänsten kommer inrymmas i
Öppenvårdens familjecentral men med ett nära samarbete med AME, arbetskonsulenter och KAA.
Tillsättning är beräknad att ske i april.
- Integrationsarbetet
Integrationsenheten utökades i höstas med en integrationsassistent. Verksamheten har med det
kunna utökats och inbegriper idag samarbete med bland annat fritidsledare för att arbeta aktivt
med integrationen bland ungdomarna. Enheten har startat upp ett samarbete med
Hyresgästföreningen om en boskola i ett av kommunens bostadsområden. Pandemirestriktionerna
begränsar till viss del planerade insatser för både ungdomar och vuxna men enheten arbetar med
många kontakter och har god personkännedom. En ny familj har tagits emot i kommunen vilken har
fått stöd av enheten i samarbete med praktiksamordnaren på AME.
Integrationsenheten samverkar med försörjningsstödshandläggarna på IFO, SFI, vuxenutbildningen
och AME.
Justerat

Utdragsbestyrkt
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- Bilpool och kommunservice
Rekrytering av en arbetsledare/samordnare för kommunservice/bilpoolen pågår. I enlighet med
nämndens tidigare inriktningsbeslut arbetar vi efter planen att under 2021 säkerställa
verksamheterna och arbetsledningen av dem och att få full kostnadstäckning för de tjänster som
utförs. Kommunservice organisation ses utifrån detta över internt.

Just nu ses internfaktureringen för verksamheternas fordon över. Viss försäljning och
omstrukturering av fordonsparken har gjorts för att hålla verksamheten inom budgetramen för
2020. Rutiner för upphandling ses över tillsammans med upphandlingsenheten, bokföring och
dokumentation ses också över i samarbete med förvaltningens ekonom och anpassningar av
verksamheten till kommunens miljöpolicy sker i samarbete med förvaltningen miljö och bygg.
Arbetet inbegriper också att ta fram ett nytt system för vad verksamheterna ska betala för
fordonen där bland annat incitament för att minska onödiga kostnader i form av reparationer och
städning utöver slitagereparationer är en viktig faktor att bygga in i systemet. Parallellt under 2021
kommer en utredning ske av verksamheternas organisation och ansvaret för dem.
- Familjehem
Personal är utsedda för att ansvara för familjehemsområdet och en av dem är också samordnare
med särskilt ansvar för att leda och fördela arbetet med familjehemmen. I det ingår att ansvara för
uppdragstagares arvoden, ersättningsbedömning och avtal. Ansvaret inbegriper också att sörja för
handledning till familjehemmen och att handledningen är enhetlig i samtliga familjehemsärenden.
Samordnaren tillsammans med IFO-chef ansvarar för att det finns en strategi och plan för
rekrytering och sökning av nya uppdragstagare och att leta nya uppdragstagare åt barnhandläggarna
vid beviljade insatser. Arbetet sker i nära samarbete med familjehemsnätverket i Värmland och
jourhemsnätverket med andra kommunerna i Värmland.
Det nyligen upprättade samverkansavtalet om gemensamma jourhem tillsammans med Grums och
Säffle kommun är inne i rekryteringsfasen. Kommunernas IFO ska samverka kring rekrytering,
förmedling, utbildning och handledning av jourfamiljehemmen.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§6

Attestantförteckning 2021
Diarienummer: LAN/2021:5

Lärande- och arbetsnämnden beslutar
- godkänna attestantförteckning för lärande och arbetsnämnden 2021

Bakgrund
Attestantförteckningen över besluts- och behörighetsattestanter är reviderad i enlighet med
gällande organisation inom nämndens verksamhetsområden 2021.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-01-11
Attestantförteckningar 2021
Befattningsförteckning 2021

Beslut skickas för verkställighet till
Ekonomikontoret

Beslut skickas för kännedom till
Henrica Liljenzin, Marie Anttonen Ekelund, Gunilla Gärds

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§7

Vuxenutbildningen - Studieperioder
och lärarnas arbetsår vid
vuxenutbildningen 2021/2022
Diarienummer: LAN/2021:4

Lärande- och arbetsnämnden beslutar
- godkänna lärarnas arbetsår vid vuxenutbildningen 2021-2022
- godkänna föreslagna studieperioder under 2021-2022

Bakgrund
Vuxenutbildningen har tagit fram förslag på studieperioder för de olika skolformerna 2021-2022:
- Undervisning i svenska för invandrare
- Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
- Mölnbacka ungdomshem, grundskola
- Yrkeshögskola

Vuxenutbildningen har även planerat ferieanställda lärares arbetsår 2020-2021

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-01-11
Vuxenutbildningen i Forshaga kommun läsåret 2021-2022

Beslut skickas för verkställighet till
Gunilla Gärds

Beslut skickas för kännedom till
Personalkontoret

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§8

Ändring av sammanträdestider LAN
2021
Diarienummer: LAN/2020:74

Lärande- och arbetsnämnden beslutar
- fastställa lärande- och arbetsnämndens (LAN) ändrade sammanträdestider för
år 2021 till 15 mars, 16 augusti, 13 september och 20 december klockan 14:00

Bakgrund
Lärande- och arbetsnämnden fastställde 2020-10-19 lärande- och arbetsnämndens
sammanträdestider för 2021. Sammanträdestiderna för mars, augusti, september och december
2021 krockar med KsAu:s sammanträdestider och behöver därför revideras.

Beslut skickas för verkställighet till
Helen Sander

Beslut skickas för kännedom till
Förvaltningen för lärande och arbete, Cornelia Lundgren

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§9

SEKRETESS - Umgängesbegränsning
enligt 14 § andra stycket LVU
avseende pojke född 2006
Lärande- och arbetsnämnden beslutar
- om total umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket LVU mellan pojke född 2006 och hans ena
vårdnadshavare och beslut om fortsatt umgängesbegränsning tills vidare.
Beslut om total umgängesbegränsning avser dock inte telefonsamtal, möten eller samtal på
öppenvården

Bakgrund
Socialsekreterare Anna Ericssons förslag till beslut är total umgängesbegränsning enligt 14 § andra
stycket LVU mellan pojke född 2006 och hans ena vårdnadshavare och beslut om fortsatt
umgängesbegränsning tills vidare.
Beslut om total umgängesbegränsning avser dock inte telefonsamtal, möten eller samtal på
öppenvården.

Beslutsunderlag
Socialsekreterare Anna Ericssons tjänsteskrivelse, 2021-01-05
Socialsekreterare Anna Ericssons utredning
Ordförandebeslut
Bilaga till nämnd

Beslut skickas för verkställighet till
Socialsekreterare Anna Ericsson som noterar beslutet i akten och kommunicerar beslutet med
besvärshänvisning till vårdnadshavarna.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 10

SEKRETESS - Stöd till våldsutsatta
Diarienummer: 2021:13

Lärande- och arbetsnämnden beslutar
- ställa sig bakom överenskommelsen om stöd till våldsutsatta

Bakgrund
Eftersom det är sekretessärende så har underlag för beslut skickats till samtliga politiker för
information innan sammanträdet.

Beslutsunderlag
Enhetschef Henrica Liljenzins tjänsteskrivelse, 2021-01-14
Underlag som är skickat till alla politiker, 2021-01-14

Beslut skickas för verkställighet till
Henrica Liljenzin

Justerat

Utdragsbestyrkt
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