LÄRANDE- OCH ARBETSNÄMND
PROTOKOLL
2021-03-15

Plats och tid
Avser paragrafer

2021-03-15, Folkets Hus Danshallen/Digitalt,
Klockan 13:00 – 14:40
§ 26-§ 34

Beslutande

Gert Björnvall (S) Ordförande
Marian Gustavsson (S) Ledamot
Anders Ljungsten (M) Ledamot
Anders Norbäck (S) Ledamot
Henrik Larsson (M), Ledamot
Irma Heikkinen (C) Ledamot

Ersättare

Nazli Toprak Tum (S) Ersättare
Per Asplund (S) Ersättare
Ulrika Rodin (S) Ersättare
Anita Erlandsson (L) Ersättare
Lars Edgren (C) Ersättare
Jan-Erik Tjärngård (SD) tjänstgörande ersättare
för Ellinor Jönsson (SD)

Övriga

David Larsson, förvaltningschef LoA, §§ 26-34
Helen Sander, sekreterare, §§ 26-34
Henrica Liljenzin, enhetschef IFO §§ 26-34
Niclas Haag, ekonom, §§ 26-34
Jenny Kvam, Vision §§ 26-34
Nicklas Edelman, socialsekreterare § 28
Johanna Rosenfeldt, socialsekreterare § 28
Liselott Johansson, 1:e socialsekreterare § 28

Utses att justera

Marian Gustavsson (S)

Justeringens plats

Forsen, 2021-03-19

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

................................................
Marian Gustavsson (S)
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LÄRANDE- OCH ARBETSNÄMND
PROTOKOLL
2021-03-15

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
2021-03-15
2021-03-22
2021-04-12
Förvaltningen lärande och arbete
................................................
Helen Sander

Justerat

Utdragsbestyrkt
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LÄRANDE- OCH ARBETSNÄMND
PROTOKOLL
2021-03-15
§ 26

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

Beslut
- till justerare välja Marian Gustavsson (S)
- protokollet justeras 2021-03-19

Justerat

Utdragsbestyrkt
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LÄRANDE- OCH ARBETSNÄMND
PROTOKOLL
2021-03-15
§ 27

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

Beslut
- godkänna pärmredovisningen för mars månad

Bakgrund
1. Anmälan av delegationsbeslut
- Beviljade och ej beviljade ansökningar om bistånd samt ordförandebeslut februari 2021

2. Särskilt utskott
- 2021-02-16
- 2021-02-19

3. Anmälan av domar
- Mål
- Mål
- Mål
- Mål
- Mål

nr
nr
nr
nr
nr

T 3361-20
6287-20
6436-20
819-21
325-21

4. Ärende för kännedom
- Inga aktuella

Justerat

Utdragsbestyrkt
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2021-03-15
§ 28

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

Beslut
- godkänna den muntliga informationen för mars

Bakgrund
1. Verksamhetsinformation
- Information om försörjningsstöd, Nicklas Edelman
- Information om familjehem, Johanna Rosenfeldt
- Uppföljning intern kontrollplan 2020, David Larsson
- Intern kontrollplan 2021, David Larsson
2. Ekonomi
- Information månadsuppföljning per 28 februari 2021, David Larsson
3. Personal och Organisation
- Coronapandemin, David Larsson
4. Övrigt
- Information remiss "Ett regionalt utrednings-och behandlingshem för unga med risk-och
missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år", David Larsson
- Information inför kommande nämndmöten, David Larsson

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-03-08

Beslut skickas till
För verkställighet: David Larsson
För kännedom: Henrica Liljenzin, Marie Anttonen Ekelund, Gunilla Gärds

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 29

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

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

Bakgrund
- Verksamhetsplan 2021, David Larsson
Mått och aktiviteter
Måtten som kopplas till verksamhetsplanen för 2021 är valda för att kunna följa upp
verksamheterna kontinuerligt och för att ge ett underlag för analys.
På övergripande nivå är ett mått att alla individer som på något sätt är inne i våra verksamheter
har en individuell plan. Exempel på det är genomförande-planer och vårdplaner och individuella
studieplaner. Syftet med dem är att kunna mäta progression och stegförflyttningar och effekter av
insatser och aktiviteter.
Brukare/elev- och studentenkäter kommer fortsatt att genomföras i alla våra verksamheter och
målet med en budget i balans följs upp varje månad utöver del- och helårsboksluten. Särskild viktig
är kontinuerlig mätning av vård- och försörjningsstödskostnader. Behörig personal är också ett
övergripande mått för förvaltningen som blir en del i en analys om verksamheternas effekter och
resultat.
För att mäta utvecklingsarbetet med att förstärka öppenvården och följa upp de effekter som ska
nås av det mäts; Antal nya ärenden (vuxna, barn och unga) och nya intensiva ärenden för samma
grupper.
Det förebyggande arbetet mäts i antalet deltagare på föräldrautbildningar, rådgivningssamtal,
gruppaktiviteter, antal samtal till ungdomsmottagningen samt hur många rådgivande samtal som
leder till ansökan. För vuxenutbildning och yrkeshögskolan så mäts studieavbrott, hur många som
når minst betyg E inom vuxenutbildningen och antalet avbrott och examensbevis inom
yrkeshögskolan.
Inom den myndighetsutövande socialtjänsten fortsätter förvaltningen att mäta återaktualiseringar
efter genomförda insatser och om insatser lett till en bättre livssituation. Socialtjänsten fortsätter
mäta och för statistik i stor utsträckning utifrån riktlinjer från Socialstyrelsen och SCB. IFO:s
verksamhet mäts och följs dessutom upp i en årlig kvalitetsberättelse.
Inom AME mäts hur många som uppnår målen i den individuella plan som upprättats med varje
klient. Inom det kommunala aktivitetsansvaret mäts hur många individer som börjar studera.
Antalet ferieplatser och antalet arbetsmarknadspolitiska åtgärder är också ett underlag för att
kunna planera och analysera fortsatt verksamhetsutveckling.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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- Revidering av delegeringsordning, Pär Skog
Tillägg
Uppgift enligt 14 § 3 stycket LVU att överväga om umgängesreglering eller
hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs.
Ett sådant övervägande måste ske inom tre månader från senaste beslut.
Uppgiften omfattas inte av delegeringsförbud så SU blir ny delegat.
Beslut enligt 21 § 1 stycket LVU att vården ska upphöra.
Det är SU som omprövar vård enligt LVU och beslutspunkten tillförs dokumentet med SU som
delegat för tydlighet.
Ändrad delegat
Att anmäla bidragsbrott är en skyldighet för socialnämnden och omfattas inte av
någon delegeringsbegränsning. Därför har delegat ändrats från SU till enhetschef.
Borttaget
I dokumentet har punkter om ekonomisk ersättning till umgängesföräldrar för
placerade barn raderats. Sådant handläggs och prövas enligt regler för ekonomiskt bistånd.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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2021-03-15
§ 30

LAN – Månadsuppföljning 2021
Diarienummer: LAN/2020:97

Beslut
- godkänna informationen om månadsuppföljningen per 28 februari

Bakgrund
Fyrfältare per februari innebär en prognos i enlighet med budgeten för 2021. Bokföringen av
februari är inte helt slutförd, exempelvis så är försörjningsstödet inte slutredovisat ännu vid
tidpunkten för detta utskick. Förvaltningen kommer att återkomma med en uppdaterad redovisning
och eventuell information om prognosen för helåret ändrats. Det görs i så fall i samband med mars
månads uppföljning.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-03-08
Fyrfältare februari

Beslut skickas till
För verkställighet: Henrica Liljenzin, Marie Anttonen-Ekelund, Gunilla Gärds
För kännedom: Niclas Haag

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 31

Intern kontrollplan 2021 och
redovisning Intern kontrollplan 2020
Diarienummer: LAN/2021:6

Beslut
- godkänna Intern kontrollplan 2021
- godkänna redovisning av Intern kontroll 2020

Bakgrund
Lärande och arbetsnämnden har i enlighet med Forshaga kommuns reglemente om intern kontroll
upprättat en intern kontrollplan för 2021. Den interna kontrollens syfte är att säkerställa en
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet i överenstämmelse med Forshaga kommuns
strategiska mål.
Redovisning av genomförd Intern kontroll 2020 har skett genom uppföljning av kontrollmoment och
åtgärder.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-03-08

Beslut skickas till
För verkställighet: Henrica Liljenzin, Marie Anttonen-Ekelund, Gunilla Gärds
För kännedom: Niclas Haag, Pär Skog

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 32

SEKRETESS – Framställan till
Försäkringskassan om att barnbidrag
ska betalas till Forshaga kommun
avseende pojke född 2006
Diarienummer: LAN/2021:19

Beslut
- göra framställan till Försäkringskassan om att barnbidrag ska betalas till Forshaga kommun istället
för till vårdnadshavare avseende pojke född 2006

Bakgrund
Socialsekreterare Sofia Bäckgrens förslag till beslut är att ändra utbetalning och göra framställan
till Försäkringskassan om att barnbidrag ska betalas till Forshaga kommun istället för till
vårdnadshavare avseende pojke född 2006

Beslutsunderlag
Socialsekreterare Sofia Bäckgrens tjänsteskrivelse, 2021-03-03

Beslut skickas till
Förvaltningssekreterare Helen Sander som skickar beslutsprotokoll samt blankett till
Försäkringskassan.
Socialsekreterare Sofia Bäckgren som lägger in beslut samt beslutsprotokoll i akt.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 33

SEKRETESS - Övervägande om
fortsatt umgängesbegränsning enligt
14 § tredje stycket LVU
Diarienummer: LAN/2021:19

Beslut
- lägga övervägandet om fortsatt umgängesbegränsning enligt 14 § tredje stycket LVU, mellan pojke
född 2006 och hans ena vårdnadshavare, till handlingarna utan beslut i saken

Bakgrund
Socialsekreterare Maria Schyllanders förslag till beslut är att lärande- och arbetsnämnden lägger
övervägandet om fortsatt umgängesbegränsning enligt 14 § tredje stycket LVU, mellan pojke född
2006 och hans ena vårdnadshavare, till handlingarna utan beslut i saken.

Beslutsunderlag
Socialsekreterare Maria Schyllanders tjänsteskrivelse, 2021-03-02
Socialsekreterare Maria Schyllanders övervägande, 2021-03-02

Beslut skickas till
Socialsekreterare Maria Schyllander som noterar beslutet i akten och kommunicerar beslutet med
besluthänvisning till vårdnadshavarna.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 34

SEKRETESS - Umgängesbegränsning
enligt 14 § andra stycket LVU
Diarienummer: LAN/2021:19

Beslut
- om umgängesbegränsning rörande fysiska möten enligt 14 § andra stycket LVU mellan pojke född
2006 och hans andra vårdnadshavare.
Beslutet avseende total umgängesbegränsning avser dock inte telefonsamtal.

Bakgrund
Socialsekreterare Maria Schyllanders förslag till beslut till lärande- och arbetsnämnden om
umgängesbegränsning rörande fysiska möten enligt 14 § andra stycket LVU mellan pojke född 2006
och hans andra vårdnadshavare.
Beslutet avseende total umgängesbegränsning avser dock inte telefonsamtal.

Beslutsunderlag
Socialsekreterare Maria Schyllanders tjänsteskrivelse, 2021-03-02
Socialsekreterare Maria Schyllanders utredning, 2021-03-02

Beslut skickas till
Socialsekreterare Maria Schyllander som noterar beslutet i akten och kommunicerar beslutet med
besvärshänvisning till vårdnadshavarna.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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