LÄRANDE- OCH ARBETSNÄMND
PROTOKOLL
2021-09-13

Plats och tid

2021-09-13, Visten 1 & 2/Digitalt Teams, klockan 13:00 – 14:55

Avser paragrafer

§ 67-§ 75

Beslutande

Gert Björnvall, Ordförande (S)
Marian Gustavsson (S)
Anders Ljungsten (M)
Henrik Larsson (M)
Irma Heikkinen, Ledamot (C)
Jan-Erik Tjärngård, Ersättare (SD)

Ersättare

Per Asplund (S), ), tjg. ersättare för Anders Norbäck (S)
Peter Lingman (KB)
Ulrika Rodin (S)
Anita Erlandsson (L)
Lars Edgren (C)

Övriga

Helens Sander, sekreterare
David Larsson, förvaltningschef LoA
Liselott Johansson, 1:e socialsekreterare Vuxen IFO
Gunilla Gärds, enhetschef vuxenutbildningen
Niclas Haag, ekonom
Jenny Kvam, Vision
Pär Skog, kvalitetssamordnare
Peter Johansson, ungdomscoach och kurator
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Utses att justera

Anders Ljungsten

Justeringens plats och tid

Forsen, 2021-09-17

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

Anders Ljungsten (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Lärande- och arbetsnämnd

Sammanträdesdatum

2021-09-13

Datum för anslags

2021-09-17

uppsättande
Datum för anslags

2021-10-09

nedtagande
Förvaringsplats för

Förvaltningen lärande och arbete

protokollet
Underskrift
................................................
Helen Sander

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 67

Upprop och val av justerare (minoriteten)
Diarienummer: LAN/2021:17

Beslut
- till justerare välja Anders Ljungsten (M)
-protokollet justeras 2021-09-17

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 68

Pärmredovisning (delegationsbeslut, domar,
kännedomsärenden)
Diarienummer: LAN/2021:18

Beslut
-godkänna pärmredovisningen för augusti månad

Sammanfattning av ärende
1. Anmälan av delegationsbeslut
-beviljade och ej beviljade ansökningar om bistånd i augusti 2021samt ordförandebeslut
taget 2021-09-09

2. Särskilt utskott
-2021-09-10

3. Anmälan av domar
- Mål nr

3299-21

- Mål nr

3784-21

- Mål nr

3574-21

4. Ärende för kännedom
- Inga aktuella

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 69

LAN - Muntlig information 2021
Diarienummer: LAN/2020:96, LAN/2021:2

Beslut
-godkänna den muntliga informationen för september 2021

Sammanfattning av ärende
1. Verksamhetsinformation
- Information av Peter Johansson, ungdomscoach och kurator
2. Ekonomi
- Månadsuppföljning per 31 augusti 2021, David Larsson
- Delårsbokslut 2021, David Larsson
- Intern kontrollplan och verksamhetsberättelse, David Larsson
3. Personal och Organisation
- Coronapandemin, David Larsson
4. Övrigt
- Revision för ekonomiskt bistånd, David Larsson
- Revision för samverkan BuF och LoA, David Larsson
- Digitalisering och automatisering av försörjningsstödshandläggning,
David Larsson
- Rapport från dataskyddsombudet våren 2021, David Larsson

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-09-06

Beslut skickas till
För verkställighet: David Larsson
För kännedom: Sofia Faivre, Marie Anttonen Ekelund, Gunilla Gärds

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 70

LAN – Månadsuppföljning 2021
Diarienummer: LAN/2020:97

Beslut
-godkänna informationen om månadsuppföljningen per 31 augusti

Sammanfattning av ärende
Prognosen för Lärande och arbete är vid augustimånads uppföljning bättre än budgetramen
i sin helhet. Halvårsbokslutet är vid tidpunkten för detta utskick inte helt klart, enligt
tidsplan, men utifrån all tillgänglig uppföljning av verksamheterna så är prognosen för 2021
fortsatt positiv.
Försörjningsstödskostnaden under juni till augusti visar på en liten minskning och därmed
är den uppgående trenden bruten under sommarmånaderna. Totalt sett så ökar dock
kostnaderna enligt prognos för helåret. Detta finns med i budget och prognosen för 2021
gällande försörjningsstöd.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-09-06
Fyrfältare augusti

Beslut skickas till
För verkställighet: Sofia Faivre, Marie Anttonen Ekelund, Gunilla Gärds
För kännedom: Niclas Haag

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 71

LAN - Rapporter 2021
Diarienummer: LAN/2021:2

Beslut
-notera rapporten för september och uppdra till förvaltningen att arbeta vidare i enlighet
med tidigare inriktningsbeslut

Sammanfattning av ärende
-Revisionsrapport PwC – Granskning av ekonomiskt bistånd
Revisorerna har lämnat ett antal förbättringsförslag utifrån sin granskning. Förvaltningen
arbetar med detta och kommer ta fram ett förslag till förändringar eller revideringar av vissa
områden och moment. Redogörelse för vilka åtgärder som ska vidtas av nämnden, med
utgångspunkt i revisionsrapportens rekommendationer, ska lämnas till PWC senast 8
november. Förvaltningen tar fram ett beslutsunderlag till oktobernämnden.
-Digitalisering och automatisering av försörjningsstödshandläggning
Förvaltningen är nu i en upphandlingsfas utifrån nämndbeslutet att automatisera delar av
försörjningsstödshandläggningen. Flera leverantörer har kontaktats och ett underlag är snart
klart för att kunna välja vilken leverantör som det ska tecknas avtal med.
Tidsmässigt så är planen att kunna gå in i en första fas av driftsättning i början av 2022 och
full drift vid halvårsskiftet. Det som kan ändra tidsplanen är att det pågår ett större
upphandlingsprojekt i Forshaga och Kil av det verksamhetssystem som IFO använder, CGI
Treserva. Det kan påverka på så sätt att när man driftsätter en robot så programmeras den
mot de system som används. Om det är så att det ska bytas system från Treserva till något
annat så måste roboten programmeras om. Programmeringen är kostsam och en avvägning
kommer i så fall vara om det är bättre att vänta tills upphandlingen av verksamhetssystemet
är klar. Alternativt att det går att upprätta ett avtal med robotleverantören att kostnaderna
regleras och minimeras även för det i avtalet.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 72

Verksamhetsplan 2022 - politiskt
inriktningsbeslut
Diarienummer: LAN/2021:92

Beslut
- godkänna inriktningen för arbetet med blivande verksamhetsplan för 2022 för lärande- och
arbetsnämnden

Sammanfattning av ärende
Den inriktning förvaltningens verksamhetsplan för både 2020 och 2021 beslutades
egentligen i ett inriktningsbeslut 2019 inför 2020. Där fick förvaltningen i uppdrag att satsa
på öppenvården för att på så sätt skapa bättre kvalitet i uppdragen samt en förbättrad
ekonomisk hushållning över tid. Under 2020 så genomfördes det med positiva resultat. I
grunden ligger också ett uppdrag att öka effekterna av förvaltningens sammansättning och
det har inneburit flera förändringar av organisationen som genomförts under 2021. Den
största är sammanslagningen av IFO och öppenvården till en enhet.
Under 2021 har underlag till ytterligare insatser utifrån det grundläggande uppdrag
förvaltningen arbetar med tagits fram. Till 2022 är förslaget att ytterligare utveckla
verksamheterna mot en mer samverkande förvaltning vilket innebär ökade effekter för
kommunens invånare. Följande inriktning är det på arbetet;
AME – Utvecklat AME med öppen ingång utöver dagens arbete med anvisningar från IFO.
Nya funktioner som exempelvis, servicesamordnare för en utvecklad servicefunktion både
för invånare och för kommunens verksamheter.
Vuxenutbildningen – Undersöka möjligheterna att tillsammans med lokala företagare starta
lärlingsutbildning. Det motsvarar både uppdraget att sörja för kompetensförsörjning och
utbildningsmöjligheter för våra invånare.
IFO/AME/Vuxenutbildningen: Specialisering och teamorganisation för ett samlat arbete
med ungdomar för att minska andelen som varken arbetar eller studerar.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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Samverkan Lärande och arbete – Arbetet ska inriktas mot mer teamarbete med de
funktioner och kompetenser som behövs för att stödja individernas stegförflyttningsprocess
mot varaktig försörjning.
Detta möjliggörs bland annat genom att växla resurser som frigörs i en
automatiseringsprocess till andra uppgifter än administration och dylikt.
Ytterligare inriktningsbeslut kan komma tillkomma under hösten inför det slutgiltiga
beslutet om verksamhetsplan 2022 utifrån politisk vilja men också utifrån i vilken takt
förvaltningen lyckas genomföra verksamhetsplanens beslut och inriktningar för 2021.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-09-06

Beslut skickas till
För verkställighet: Sofia Faivre, Gunilla Gärds, Marie Anttonen Ekelund

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 73

Revidering av Riktlinjer för missbruk och
beroende
Diarienummer: LAN/2021:86

Beslut
- anta den reviderade riktlinjen för ”Missbruk och beroende”

Sammanfattning av ärende
Missbruk och beroende är ett stort samhällsproblem.
Riktlinjen ska tillsammans med lagar och andra regleringar säkerställa god kvalitet i
nämndens arbete. Riktlinjen beskriver viktiga begrepp, klargör nämndens målsättning och
inriktning, beskriver samverkan, förebyggande arbete och biståndsbedömda insatser samt
hur arbetet tillsammans med den enskilde ska genomföras.
Upprättad riktlinje fastställs av ansvarig nämnd i enlighet med 6 kap. 38 §
1 st. kommunallagen (SFS 2017:725)

Beslutsunderlag
Kvalitetssamordnare Pär Skogs tjänsteskrivelse, 2021-09-06

Beslut skickas till
För verkställighet: Sofia Faivre
För kännedom: David Larsson

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 74

SEKRETESS - Ansökan om
vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 §
Föräldrabalken avseende flicka och pojke
födda 2009
Beslut
-ansöka om vårdnadsöverflytt hos Värmlands Tingsrätt avseende flicka och pojke födda
2009

Sammanfattning av ärende
Familjerättssekreterare Johanna Rosenfeldt föreslår Lärande- och arbetsnämnden att hos
Värmlands Tingsrätt ansöka om vårdnadsöverflytt avseende flicka och pojke födda 2009

Beslutsunderlag
Familjerättssekreterare Johanna Rosenfeldts tjänsteskrivelse, 2021-08-18
Familjerättssekreterare Johanna Rosenfeldts vårdnadsöverflyttsutredning, 2021-08-18

Beslut skickas till
Tingsrätten via brev
Familjerättssekreterare Johanna Rosenfeldt som noterar beslutet i akten

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 75

SEKRETESS - Vårdnadsflytt enligt 6 kap 8 §
Föräldrabalken avseende flicka född 2013
Beslut
-yttra sig enligt skrivelse om ”yttrande till Värmlands Tingsrätt efter begäran”, som
svaromål på vårdnadshavares talan/yrkanden, enligt begäran från Tingsrätten

Sammanfattning av ärende
Värmlands Tingsrätt vill att nämnden lämnar in ett skriftligt yttrande som svar på
vårdnadshavares talan/yrkanden.

Beslutsunderlag
Familjerättssekreterare Johanna Rosenfeldts tjänsteskrivelse, 2021-09-06
Familjerättssekreterare Johanna Rosenfeldts yttrande till Värmlands Tingsrätt efter begäran,
2021-09-06
Föreläggande från Värmlands Tingsrätt med vårdnadshavares skrivelse, som nämnden
begärs svara på, 2021-09-02

Beslut skickas till
Johanna Rosenfeldt, familjerättssekreterare som noterar beslutet i akten
Värmlands Tingsrätt

Justerat

Utdragsbestyrkt
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