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Plats och tid 2022-01-24, Digitalt Teams Folkets Hus, klockan 13:00 – 13:55
Avser paragrafer § 1-§ 14
Beslutande Gert Björnvall (S)

Marian Gustavsson (S)
Anders Ljungsten (M)   
Anders Norbäck (S)   
Irma Heikkinen  (C) 
Jan-Erik Tjärngård (SD)

Ersättare Per Asplund (S)
 Peter Lingman (KB)
 Ulrika Rodin (S)
 Anita Erlandsson (L), tjg. ers. för Henrik Larsson (M)
 Lars Edgren (C)
 Tina Holmgren (SD)

Övriga Helen Sander, sekreterare
David Larsson, förvaltningschef LoA
Sofia Faivre, IFO-chef
Gunilla Gärds, rektor VU
Maria Boström, enhetschef VU
Pär Skog, kvalitetssamordnare LoA
Jenny Kvam, Vision

 

 

Justeringens plats och tid Justeras digitalt via Lex, 2022-01-25 
 

Underskrifter

Sekreterare Digital signering: Helen Sander

Ordförande Digital signering: Gert Björnvall (S)

Justerande Digital signering: Marian Gustavsson (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Lärande- och arbetsnämnd
Sammanträdesdatum 2022-01-24
Datum för anslags 
uppsättande

2022-01-25

Datum för anslags 
nedtagande

2022-02-17

Förvaringsplats för 
protokollet

Förvaltningen lärande och arbete

Underskrift
Digital signering
Helen Sander, sekreterare
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§ 1

Upprop och val av justerare 2022 
(majoriteten)
Diarienummer: LAN/2021:117

Beslut
- till justerare välja Marian Gustavsson (S)
- godkänna dagordningen
- protokollet justeras 2022-01-25
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§ 2

Pärmredovisning (delegationsbeslut, domar, 
kännedomsärenden)Diarienummer: LAN/2021:118

Beslut
-godkänna pärmredovisningen för december månad

Sammanfattning av ärende

1. Anmälan av delegationsbeslut
-beviljade och ej beviljade ansökningar om bistånd i december 2021

2. Särskilt utskott
-2021-12-22
-2022-01-10

3. Anmälan av domar
- Mål nr  5786-21
- Mål nr  5552-21
- Mål nr  5553-21

4. Ärende för kännedom
- Inga aktuella
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§ 3

Muntlig information januari 2022
Diarienummer: LAN/2022:2

Beslut
-godkänna den muntliga informationen för januari 2022

Sammanfattning av ärende

1. Verksamhetsinformation
- Upphandling av nytt verksamhetssystem för IFO
- Uppföljning av integrationsresursen

2. Ekonomi
- Samband mellan årshjul och budgetarbete

3. Personal och Organisation
- Coronapandemin, David Larsson

4. Övrigt
- Inget aktuellt

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2022-01-17

Beslut skickas till
För verkställighet: David Larsson
För kännedom: Sofia Faivre, Marie Anttonen Ekelund, Gunilla Gärds, Maria Boström
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§ 4

Inför nästa nämnd
Diarienummer: LAN/2021:119

Beslut
-notera informationen inför nästa nämnd

Sammanfattning av ärende
På februari månads nämndmöte:
Ombudgetering av medel från 2021 till särskilda satsningar på lärlingsutbildning och 
utbildningssamordnare. 

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2022-01-17

Beslut skickas till
För kännedom: Marie Anttonen Ekelund, Gunilla Gärds, Maria Boström, Sofia Faivre, 
Niclas Haag, Pär Skog
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§ 5

Inför Budget 2022
Diarienummer: LAN/2022:1

Beslut
-notera informationen inför Budget 2022

Sammanfattning av ärende
Lärande och arbetes budget är uppdelad på förvaltningschef, vuxenutbildning, IFO, öppenvård och 
integration och AME. Öppenvård och integration och IFO är organisatoriskt en enhet men delas för 
att kunna följas upp bättre. Inom AME så ligger chefskapet för kommunservice på förvaltningschef 
men övrig verksamhet på enhetschefen för AME. Vuxenutbildningen består av den kommunala 
vuxenutbildningen och yrkeshögskolan samt uppdragsutbildning åt Mölnbacka ungdomshem. 
Yrkeshögskolan finansieras helt av statliga medel. Vuxenutbildningen finansieras delvis av statliga 
bidrag, andra kommuners köp av utbildning samt kommunala medel. Uppdragsutbildningen 
finansierad av placerande kommuner på ungdomshemmet. 
I förvaltningschefens budget finns en stab med verksamhetssamordnare och kvalitetssamordnare. 

I förvaltningschefens direkta ansvar finns också lärcenter med husvärdar och kafeteria, bilpoolen 
samt budgeten för de förtroendevaldas arbete i nämnden. 

Varje enhets budget följs upp av chef och ekonom en gång i månaden och förvaltningschef och 
ekonom har regelbundna uppföljningar. 

Detta redovisas i nämnden en gång i månaden. Åtgärder vidtas om det behövs och sker i så fall inom 
samverkanssystemets ramar. 

Budgetarbetet pågår ständigt då förvaltningens alla verksamheter är mycket omvärldskänsliga. 

Inom vuxenutbildningen så är det grundprincipen antal elever som styr det ekonomiska utfallet men 
också den statliga styrningen av bidrag påverkar mycket.  

Arbetsmarknadsläget påverkar AME särskilt mycket och även vad som sker inom 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Under första halvåret när Återbruket byggs om kommer 
verksamheten tillfälligt minska i omfattning. 

Det ekonomiska biståndet har under senare delen av 2021 planat ut och budgeten är lagd på samma 
nivå som 2021 slutar. 
Det bygger på en sammanvägd bedömning av arbetsmarknadsläget och det utvecklingsarbete som 
pågår inom förvaltningen.

På IFO har sista halvåret 2021 ökat antal ärenden som kräver insatser. 
Det gäller både barn och familj och vuxenomsorgen. 
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Öppenvården med Familjeenheten och Trappan pekar på att senare delen av 2021 inneburit fler 
komplexa och svåra ärenden där insatserna inte alltid räcker till för att skapa bra förutsättningar för 
klienterna att bli hjälpta på olika sätt.

Inom integrationsfältet så är arbetslösheten hög och där finns en målgrupp som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 

Kommunservice finansieras till viss del av de som nyttjar tjänsterna och bilpoolen ska bära sig av de 
som nyttjar bilarna.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2022-01-17

Beslut skickas till
För verkställighet: David Larsson
För kännedom: Sofia Faivre, Marie Anttonen Ekelund, Gunilla Gärds, Maria Boström, 
Niclas Haag
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§ 6

Attestantförteckning 2022
Diarienummer: LAN/2021:116

Beslut
- godkänna attestantförteckning, med tillägg för lärande- och arbetsnämnden 2022

Sammanfattning av ärende
Ekonom Niclas Haag har tillsammans med ansvariga chefer inom förvaltningen reviderat 
attestantförteckning över besluts- och behörighetsattestanter i enlighet med gällande 
organisation inom nämndens verksamhetsområden 2022

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2022-01-17
Attestantförteckning 2022
Tillägg Attestantförteckning 2022
Befattningsförteckning 2022

Beslut skickas till
För verkställighet: Ekonomikontoret
För kännedom: Sofia Faivre, Marie Anttonen Ekelund, Gunilla Gärds, Maria Boström
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§ 7

Årshjul LAN 2022
Diarienummer: LAN/2021:115

Beslut
-notera informationen om årshjulet för LAN 2022

Sammanfattning av ärende
Förvaltningen tar fram ett mer heltäckande och översiktligt årshjul för att kunna planera 
verksamheten. Basen är verksamhetsplan, delårsbokslut och bokslut. Till detta ska det 
läggas in planeringstid, uppföljning och utvärderingstid på alla nivåer i organisationen. 
Detta kommer också inbegripa nya uppgifter för nämnden enligt beslutet om nya 
styrprinciper i Forshaga kommun (tillitsbaserad ledning och styrning). Utifrån det kopplas 
andra kärnprocesser av stor betydelse så som budgetprocess för nästkommande år, det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och övriga uppdrag som åligger förvaltningen. Det här 
skapar ett underlag för planering, utvärdering och strategier för dels detta arbete men också 
för de mer interna och specifika processer som pågår på enheterna. 

Förvaltningschef kommer åskliggöra detta på nämndmötet i januari och därefter ska det 
upprätthållas i verksamhetssystemet Stratsys.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2022-01-17

Beslut skickas till
För kännedom: Sofia Faivre, Marie Anttonen Ekelund, Gunilla Gärds, Maria Boström, 
Pär Skog, Niclas Haag
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§ 8

Inför Intern kontrollplan 2022
Diarienummer: LAN/2021:83

Beslut
-godkänna förslagen av riskområden till Intern kontrollplan 2022

Sammanfattning av ärende
Lärande och arbetsnämnden ska i enlighet med Forshaga kommuns reglemente om intern 
kontroll upprätta en intern kontrollplan för 2022. 
Den interna kontrollens syfte är att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet i överenstämmelse med Forshaga kommuns strategiska mål. 

Intern kontrollplan ska rapporteras senast februari i verksamhetssystemet Stratsys 
tillsammans med kontrollmoment som ska göras. 

Kontrollmomenten blir en del av förvaltningens årshjul.

Övergripande målområden och risker 2022

Vi stärker allas rätt till god utbildning 
Risk: Studieavbrott på gymnasienivå

Vi stärker rätten till ett jämlikt och värdigt liv 
Risk: Långvariga behov av ekonomiskt bistånd.
Risk: Hög arbetslöshet bland ungdomar 18-24 år och utomrikesfödda

Vi främjar allas rätt till bostad samt trygghet och säkerhet i offentliga miljöer.
Risk: Ökande droganvändning och kriminalitet bland barn och ungdomar

Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som främjar en god hälsa och arbetsmiljö för alla våra 
medarbetare.
Risk: Hög sjukfrånvaro inom vissa personalgrupper.
Risk: Hög arbetsbelastning på grund av ökning av antal ärenden på IFO

Vi stärker våra medarbetares förutsättningar att vara delaktiga och bidra till ständiga 
förbättringar
Risk: Inget riskområde bedömt.
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Vi säkerställer en långsiktigt god ekonomi för att utveckla Forshaga kommun – god 
ekonomisk hushållning,
Risk: Att kostnaderna för lagstadgad myndighetsutövning ökar inom IFO och måste 
balanseras upp med att minska kostnaderna i andra delar av IFO eller förvaltningen.
Risk: Att viktiga satsningar som räknas ge full effekt i ett flerårsperspektiv inte kan planeras 
på grund av ett kortsiktigt budgetperspektiv på årsbasis.  
Risk: Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2022-01-17

Beslut skickas till
För verkställighet: Sofia Faivre, Marie Anttonen-Ekelund, Gunilla Gärds, Maria Boström
För kännedom: Niclas Haag, Pär Skog
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§ 9

Upphandling verksamhetssystem
Diarienummer: LAN/2021:114

Beslut
- förvaltningen Lärande och arbete uppdras att genomföra en gemensam upphandling 
mellan Forshaga och Kils kommuner av verksamhetssystem för socialtjänsten  
- medel tillförs proportionerligt mellan vård- och omsorgsnämnden och lärande och 
arbetsnämnden, dessa behöver tillföras från andra kvartalet 2022

Sammanfattning av ärende
I förstudierapporten ”Översyn av socialtjänstens verksamhetssystem för Kil och Forshaga kommun” har 
slutsatsen dragits att nuvarande system i Forshaga och Kil.
Treserva respektive Lifecare är otidsenliga och inte stödjer verksamhetens arbetsflöden. 
Verksamheterna som använder sig av dessa system är i stort behov av ett nytt verksamhetssystem, 
med systematisering av de gemensamma arbetsprocesserna. Gemensamma undersökningar och 
dialog med verksamheterna visar tydligt att ett välintegrerat IT-systemstöd behövs.
En upphandlingsprocess behöver genomföras under 2022 för att kunna införa nytt system med start 
hösten 2023. Uppskattningsvis tar upphandlingen cirka ett år att genomföra till och med driftstart.
En exakt summa är inte möjligt att ange, prissättningsmodellen är i nuläget okänd. Däremot har en 
uppskattad kostnad gjorts baserat på nyligen genomförda upphandlingar och införandeprocesser av 
verksamhetssystem i andra kommuner.  Därtill har vi konstaterat att införande av nytt 
ekonomisystem uppgick till en ungefärlig kostnad om 2,8 Mkr. 
Uppskattningar av kostnader är att det behövs cirka 3,0 Mkr i investeringsmedel. Vid drift kommer 
kostnaden öka med 2,2 Mkr per år sammanlagt för LAN och VON. Vid systembyte tillkommer 
ytterligare en engångskostnad om 2,2 Mkr. 
Samtliga kostnader fördelas mellan förvaltningarna vård och omsorg och lärande och arbete.  
Medarbetarnas arbetstid i samband med systembytet är inte medräknade. Ett användarvänligt system 
som stödjer våra processer tillfullo behöver också ses som en indirekt kostnadseffektivitet.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2022-01-17
Förstudierapport ”Översyn av socialtjänstens verksamhetssystem för Kil och Forshaga kommun”

Beslut skickas till
För verkställighet: David Larsson
För kännedom: Sofia Faivre
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§ 10

Uppföljning gällande integrations-
resurstjänsten
Diarienummer: LAN/2022:22

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
I oktober 2020 förstärktes integrationsarbetet inom kommunens individ och familjeomsorg 
med en integrationsresurstjänst på 75 %. Av dessa 75 % har cirka 25 % riktats mot 
mottagandet av nyanlända och 50 % mot ungdomsarbete. Uppföljningen klargör att tjänsten 
riktats till att arbeta med integrering och mottagande av nyanlända enligt intention. 
Dessutom har resursen använts till förebyggande arbete i och med att den riktats mot 
ungdomar med utländskbakgrund. Detta har gjorts i syfte att öka ungdomars delaktighet i 
kommunens kultur och samhällsliv och på så sätt motverka utanförskap. Det finns ett 
fortsatt stort behov att arbeta med att motverka ungas utanförskap då ungdomar med 
utländsk bakgrund är överrepresenterade i gruppen unga som varken arbetar eller studerar. 
Dessa insatser blir viktiga att planera och följa upp. Därutöver ökar kommunens 
mottagande av nyanlända under 2022 enligt det avtal som tecknats med länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Verksamhetsutvecklare Lisa H. Hvittenstens tjänsteskrivelse, 2021-01-10
Verksamhetsutvecklare Lisa H. Hvittenstens uppföljning, 2021-01-10

Beslut skickas till
För kännedom: Lisa H. Hvittensten, Verksamhetsutvecklare
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§ 11

Information JO-beslut 760-2020
Diarienummer: LAN/2020:21

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Ärendet är ett klagomålsärende från Justitieombudsmannen (JO). Nämnden yttrade sig i 
april 2020. I december 2021 inkom JO:s beslut.

JO-beslutet har utretts och de konstaterade avvikelserna ska åtgärdas

Beslutsunderlag
Utredning efter JO-beslut
Åtgärdsplan 2020.21

Beslut skickas till
För kännedom till: Pär Skog, kvalitetssamordnare
För verkställighet till: Sofia Faivre, IFO-chef
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§ 12

SEKRETESS - Framställan till 
Försäkringskassan om att barnbidraget ska 
betalas ut till familjehem avseende pojke 
född 2011
Diarienummer: LAN/2021:67

Beslut
-göra framställan till Försäkringskassan om att barnbidraget ska betalas ut till 
familjehemsföräldrarna utifrån att beslut fattats om att pojke född 2011 placeras 
stadigvarande i familjehemmet jml 2 § LVU

Sammanfattning av ärende
Socialsekreterare Louise Suonvieri föreslår lärande- och arbetsnämnden att göra framställan 
till Försäkringskassan om att barnbidraget ska betalas ut till familjehemsföräldrarna utifrån 
att beslut fattats om att pojke född 2011 placeras stadigvarande i familjehemmet jml 2 § 
LVU.

Beslutsunderlag
Socialsekreterare Louise Suonvieris tjänsteskrivelse, 2021-12-28
Blankett från försäkringskassan; Begäran från socialnämnden, ändrad utbetalning av 
barnbidrag.

Beslut skickas till
Socialsekreterare Louise Suonvieri som noterar beslutet i akten.
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§ 13

SEKRETESS - Framställan till 
Försäkringskassan om att barnbidraget ska 
betalas ut till familjehem avseende pojke 
född 2020
Diarienummer: LAN/2021:67

Beslut
-göra framställan till Försäkringskassan om att barnbidraget ska betalas ut till 
familjehemsföräldrarna utifrån att beslut fattats om att pojke född 2020 placeras 
stadigvarande i familjehemmet jml 2 § LVU

Sammanfattning av ärende
Socialsekreterare Louise Suonvieri föreslår lärande- och arbetsnämnden att göra framställan 
till Försäkringskassan om att barnbidraget ska betalas ut till familjehemsföräldrarna utifrån 
att beslut fattats om att pojke född 2020 placeras stadigvarande i familjehemmet jml 2 § 
LVU.

Beslutsunderlag
Socialsekreterare Louise Suonvieris tjänsteskrivelse, 2021-12-28
Blankett från försäkringskassan; Begäran från socialnämnden, ändrad utbetalning av 
barnbidrag.

Beslut skickas till
Socialsekreterare Louise Suonvieri som noterar beslutet i akten.
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§ 14

SEKRETESS - Framställan till 
Försäkringskassan om att ändra utbetalning 
av barnbidrag avseende flicka född 2006
Diarienummer: LAN/2021:67

Beslut
-ändra utbetalning av barnbidrag till socialnämnden istället för till vårdnadshavare utifrån 
att flicka född 2006 är familjehemsplacerad

Sammanfattning av ärende
Socialsekreterare Marie Wennerströms förslag till beslut är att ändra utbetalning av 
barnbidrag till socialnämnden istället för till vårdnadshavare utifrån att flicka född 2006 är 
familjehemsplacerad

Beslutsunderlag
Socialsekreterare Marie Wennerströms tjänsteskrivelse, 2022-01-17
Blankett från försäkringskassan; Begäran från socialnämnden, ändrad utbetalning av 
barnbidrag.

Beslut skickas till
Socialsekreterare Marie Wennerström som noterar beslutet i akten.
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