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Plats och tid 2021-02-22, Folkets Hus Danshallen/Digitalt via Teams, 

klockan 13:00 – 14:35 

 

Avser paragrafer §11-§25 

 

 

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 

Nazli Toprak Tum (S) Ersättare 

Per Asplund (S) Ersättare 

Peter Lingman (KB) tjänstgörande ersättare för Ellinor 

Forssten (SD) 

Ulrika Rodin (S) Ersättare 

Anita Erlandsson (L) Ersättare 

Lars Edgren (C) Ersättare 

 

 

Övriga 
 

David Larsson, förvaltningschef LAN, §§ 11-25 

Helen Sander, sekreterare, §§ §§ 11-25 

Niclas Haag, ekonom, §§ §§ 11-25 

Balkis Faili, integrationssamordnare  § 15 

Khales Shabban, integrationsresurs § 15 

Lotta Pettersson, praktiksamordnare § 15 

 

 

Utses att justera Anders Ljungsten (M)  

 

Justeringens plats 

 

Forsen, 2021-03-01, klockan 14:00 

 

 

Underskrifter   

Sekreterare ................................................  

 Helen Sander  

 

................................................ 

 

Ordförande Gert Björnvall (S)  

 

................................................ 

 

Justerande Anders Ljungsten (M)  
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 ANSLAG/BEVIS 

  

Nämnd/Styrelse Lärande- och arbetsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-02-22 

Datum för anslags uppsättande 2021-03-01 

Datum för anslags nedtagande 2021-03-24 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen lärande och arbete 

Underskrift 

................................................ 

 Helen Sander 
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§ 11 

Upprop och val av justerare 

(minoriteten) 

Diarienummer: LAN/2021:17 

Beslut 

Lärande- och arbetsnämnden beslutar 
- till justerare välja Anders Ljungsten (M) 

- protokollet justeras 2021-03-01  
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§ 12 

Avsägelse politiskt uppdrag och 

nyval 

Diarienummer: LAN/2021:1 

Beslut 

Lärande- och arbetsnämnden beslutar  

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

arbetsnämnden 

 

Bakgrund 

Anette Nilsson (S) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare i lärande- och arbetsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-02 välja Nazli Toprak Tom (S) som ersättare i lärande- och 

arbetsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Helen Sanders tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Protokoll KF 2021-02-02 

Beslut skickas för verkställighet till 

Cornelia Lundgren  
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§ 13 

Pärmredovisning (delegationsbeslut, 

domar, kännedomsärenden) 

Diarienummer: LAN/2021:18 

Beslut 

Lärande- och arbetsnämnden beslutar 

- godkänna redovisningen 

Bakgrund 

1. Anmälan av delegationsbeslut 

- Beviljade och ej beviljade ansökningar om bistånd samt ordförandebeslut januari 2021 

 

2. Särskilt utskott 

- 2021-01-22 

 

3. Anmälan av domar 

- Mål nr 7328-20 

- Mål nr   325-21 

- Mål nr 6287-20 

- Mål nr 4686-20 

 

4. Ärenden för kännedom 

- Inga aktuella  
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§ 14 

Kurser, konferenser - Politiker 2021 

Diarienummer: LAN/2021:31 

Beslut 

Lärande- och arbetsnämnden beslutar 
-godkänna samtliga lärande- och arbetsnämndens politikers deltagande i utbildningen 

”Barnkonventionen som lag” genom Pikus digitala plattform den 4 mars 2021 

Bakgrund 

Den 1 januari 2021 trädde Barnkonventionen i kraft som svensk lag – något av det viktigaste som 

skett för barns rättigheter på över 30 år och därför anordnar Piku en digital utbildning den 4 mars 

2021. Anmälan sker till nämndsekreterare Helen Sander. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Inbjudan till "Barnkonventionen som lag" den 4 mars 2021 

 

Beslut skickas för verkställighet till 

David Larsson, Helen Sander 

Beslut skickas för kännedom till 

Gert Björnvall  
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§ 15 

LAN - Muntlig information 2021 

Diarienummer: LAN/2020:96 

Beslut 

Lärande- och arbetsnämnden beslutar 
- godkänna informationen 

Bakgrund 

1. Verksamhetsinformation 
- Information från integrationsenheten, Balkis Faili och Khaled Shabban 
- Rekrytering, David Larsson  
- Åtgärdsanställningar inom Forshaga kommuns verksamheter, David Larsson 
- Verksamhetsberättelse LAN 2020, David Larsson 
- Verksamhetsplan 2021, David Larsson 
- Information om Intern kontrollplan 2021, David Larsson 
 
2. Ekonomi 
- Information månadsuppföljning per 31 januari 2021, David Larsson 
- Bokslut 2020, David Larsson  
- Detaljbudget 2021, David Larsson 
- Slutredovisning av investering 2020 och begäran om ombudgetering till 2021, David Larsson 

3. Personal och Organisation 
- Coronapandemin, David Larsson 
 
4. Övrigt 
- Information inför kommande nämndmöten, David Larsson 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Beslut skickas för verkställighet till 

David Larsson 

Beslut skickas till 

Henrica Liljenzin, Marie Anttonen Ekelund, Gunilla Gärds  
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§ 16 

Rapporter februari 2021 

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

Beslut 

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 

- Revidering av delegeringsordning, Pär Skog 

 

Ärende och tidigare delegat 

4 kap. 1 § Beslut om bistånd i form av bostadssocialt avtal – SU 

 

Ärende och nuvarande delegat  

4 kap. 1 § Beslut om bistånd i form av bostadssocialt avtal - Förste socialsekreterare 

Ändring sker för att undvika konflikt med styrdokumentet ”Policy – ekonomiskt bistånd”. 

Nämndens vilja är att ärenden ska delegeras ner till tjänsteman när det är möjligt. 

 

- Rapportering av dataskyddsarbetet Forshaga kommun hösten 2020, Linda Jonsson 

 

- Dataskyddsombud Linda Jonsson har bifogat en rapport om dataskyddsarbetet hösten 2020, 

Forshaga kommun   
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§ 17 

LAN – Månadsuppföljning 2021 

Diarienummer: LAN/2020:97 

Beslut 

Lärande- och arbetsnämnden beslutar 

- godkänna informationen om månadsuppföljningen per 31 januari 

Bakgrund 

I januari månad redovisas inte några fyrfältare. I januari fokuseras arbetet på bokslutet för 2020 
vilket också inbegriper del av januari. 
 

Beslutsunderlag  

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Beslut skickas för verkställighet till 

Henrica Liljenzin, Marie Anttonen-Ekelund, Gunilla Andersson Gärds 

Beslut skickas för kännedom till 

Niclas Haag  
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§ 18 

Bokslut 2020 

Diarienummer: LAN/2021:7 

Beslut 

Lärande- och arbetsnämnden beslutar 

- godkänna underlag inför bokslut 2020 

Bakgrund 

- Ekonomiskt utfall 

Ansvar Årsbudget Bokslut Avvikelse 

Förvaltningschef   4 647   4 484   163 

Rektor vuxenutbildningen   
  7 582 

  

  7 333 

 
  249 

Enhetschef IFO 47 102 46 447    655 

Enhetschef Integration & 
Öppenvård 

  
 7 448 

 
  7 202 

 
   246 

Enhetschef AME  9 438   9 434       4 

Totalt för Förvaltningen 76 227 74 900  1 317 

Alla verksamheter har gått inom eller bättre än budgetramen. 

Vuxenutbildningen säljer fler yrkesinriktade utbildningar till andra kommuner. Det finns vissa kurser 
inom det allmängymnasiala utbudet med lågt deltagande. 

IFO har i och med satsningen på öppenvården och ett kvalitetsutvecklingsarbete på båda enheterna 
sänkt kostnaderna för olika sorters placeringar med närmare cirka 3.600.000 miljoner kronor mot 
föregående budgetår. Den totala budgetökningen för öppenvården 2020 var 1.300.000 miljoner 
kronor mot föregående år. 

AME går totalt sett på ett nollresultat. Bakom siffrorna döljer sig dock en avsaknad av 
kostnadstäckning för kommunservice tjänster men det har främst balanserats upp av att en 
arbetsledartjänst inte varit tillsatt under det andra halvåret. En utredning om vad full 
kostnadstäckning för kommunservice verksamheter och tjänster till andra förvaltningar innebär 
behöver utredas. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Sammanställning årsredovisning bokslut 2020 

Beslut skickas för verkställighet till 

Ekonomikontoret  
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§ 19 

Detaljbudget 2021 

Diarienummer: LAN/2020:81 

Beslut 

Lärande- och arbetsnämnden beslutar 

- godkänna detaljbudget 2021 för förvaltningen lärande och arbete 

Bakgrund 

Fullmäktiges beslut om lärande och arbetes budgetram för 2021 på 76.136 mkr fördelas på följande 

sätt: 

Förvaltningschef      5.328 mkr 

Vuxenutbildning/yrkeshögskola   7.400 mkr 

IFO     46.348 mkr 

Integration och öppenvård   7.781 mkr 

AME     10.128 mkr 

Fördelningen sker utifrån de inriktningsbeslut som nämnden fattat tidigare. 

Beslutsunderlag  

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Beslut skickas för verkställighet till 

Ekonomikontoret, David Larsson, Henrica Liljenzin, Marie Anttonen-Ekelund, Gunilla Gärds  
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§ 20 

Slutredovisning av investering 2020 

och begäran ombudgetering  till 

2021 

Diarienummer: LAN/2021:3 

Beslut 

Lärande- och arbetsnämnden beslutar 

- godkänna slutredovisade investeringar 2020 och framställan om att återstående investeringsmedel 

förs med till 2021 i enlighet med upprättat förslag 

Bakgrund 

Under året har endast mindre investeringar gjorts. Ett förslag är gjort för att få flytta med 

investeringsbudgeten som ej är nyttjat under 2020 till 2021. 

Det är en del investeringar som ligger framför i förvaltningen, bland annat i samband med att 

Återbrukets lokaler byggs om. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Årsredovisning investering 2021 

Begäran om ombudgetering investering 2020-2021 

Beslut skickas för verkställighet till 

Niclas Haag 

Beslut skickas för kännedom till 

Henrica Liljenzin, Gunilla Gärds, Marie Anttonen-Eklund 
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§ 21 

Verksamhetsberättelse LAN 2020 

Diarienummer: LAN/2021:8 

Beslut 

Lärande- och arbetsnämnden beslutar 

- godkänna upprättad verksamhetsberättelse för förvaltningen lärande och arbete 2020.  

Lärande- och arbetsnämndens samtliga politiker tackade samtidigt förvaltningschef David Larsson 

och alla anställda inom förvaltningen lärande och arbete för ett fantastiskt arbete under 2020 

Bakgrund 

Förvaltningen för Lärande och arbete har upprättat en verksamhetsberättelse för nämndens 

ansvarsområde 2020. Av verksamhetsberättelsen framgår viktiga händelser, måluppfyllelse och 

ekonomiskt utfall för året. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Verksamhetsberättelse LAN 2020 

Beslut skickas för verkställighet till 

Marie Anttonen-Eklund, Henrica Liljenzin, Gunilla Gärds 

Beslut skickas för kännedom till 

Ekonomikontoret  
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§ 22 

Verksamhetsplan 2021 

Diarienummer: LAN/2020:80 

Beslut 

Lärande- och arbetsnämnden beslutar 

- godkänna inriktningen för verksamhetsplan 2021  

- om kontinuerlig uppföljning i nämnden av förvaltningens arbete utifrån verksamhetsplanen 

Bakgrund 

Inriktningsbeslutet som nämnden gav förvaltningen i september innebär att fortsätta satsningen på 

”motorerna” i förändringsarbetet för individerna.  

Det handlar om öppenvårdens verksamheter för barn, ungdomar, vuxna och familjer för att stötta 

till ett mer hållbart liv, det handlar om AME:s och vuxenutbildningens verksamheter för att 

åstadkomma stegförflyttningar, det handlar om att försöka stoppa inflödet av unga som varken 

arbetar eller studerar och att kunna stödja ungdomar i arbetslöshet till stegförflyttningar via jobb 

eller studier.  

AME:s verksamhet handlar också till stor del om att via IFO arbeta för de som står allra längst ifrån 

arbetsmarknaden. Integrationsarbetet är en nyckel till att minska försörjningsstödsberoende och 

bygger på samverkan mellan IFO, integrationsenheten, AME och SFI/Vuxenutbildning.  

Det ska göras en översyn om organisationen är optimerad för de effekter som ska uppnås. Med en 

väl utbyggd verksamhet för att göra ”hemmaplanslösningar” och resurser för att möjliggöra 

stegförflyttningar för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden skapas bättre förutsättningar 

för en kvalitativ verksamhet med både hög måluppfyllelse och kostnadseffektivitet. Det innebär 

också att nämnden säkerställer kontroll och styrförmåga så långt det är möjligt i det utsatta 

förhållande till omvärlden som verksamheterna ska svara emot. 

Förvaltningens planering av satsningar och utveckling utifrån inriktningsbeslut för verksamhetsplan 

2021: 

Organisationsöversyn 

Förutsättningarna ses över med syftet att optimera effekterna av förvaltningens organisering. Det 

görs genom en översyn av organisationen på främst IFO, Öppenvården/Integration och AME.  

En organisationsförändring genomförs där IFO och Öppenvård/integration samlas under en 

enhetschef. 

IFO 

Arbetet med att rekrytera egna familjehem är prioriterat. 

Utrednings - och planeringsunderlag och dokumentationskvalitén ska fortsatt utvecklas för att säkra 

bra beslutsunderlag för att göra rätt insatser vid rätt tillfällen. 

Arbetet med försörjningsstöd och förvaltningens samlade arbete för individernas självförsörjning 

fokuseras ytterligare. 
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AME/Öppenvård 

För att motverka ungdomsarbetslöshet ska AME kunna erbjuda fler ungdomar möjlighet att prova på 

arbete och därmed stöd till stegförflyttning. 

Vuxenutbildning 

Organisationen ses över för att kunna vidareutveckla nämndens inriktningsbeslut om att kunna 

möjliggöra fler poäng på yrkesinriktade utbildningar (inklusive yrkes-SFI) inom den egna 

verksamheten och på köpta utbildningar av externa utbildnings-anordnare. 

Öppenvård 

Öppenvården förstärks på familjesidan med resurs till familjestöd. 

Förstärkning av arbetet med ungdomar genom en ungdomscoach genomförs under första halvåret. 

Den ska ligga under öppenvårdens familjeenhet och kombineras med en kuratorstjänst inom 

ungdomsmottagningen. 

Integration 

Fortsatt satsning på att stärka upp integrationsarbetet med en integrationsresurs som kompletterar 

nuvarande organisation. Verksamheten kan med det utökas med insatser direkt för ungdomar, 

boendestöd och andra samarbeten.  

AME 

En förändring av organisationen på kort och lång sikt gällande bilpool och kommunservice. På kort 

sikt betyder det att säkerställa att förvaltningen får full kostnadstäckning. På lång sikt bör 

organisation och ansvar utredas.  

Stratsys är kommunens plattform för verksamhetsplaner och uppföljning samt internkontroll. 

Strukturen är under omarbetning och slutdatum för dokumentation av mått och aktiviteter samt 

internkontrollplanen är vid februaris utgång. Ovanstående planering formuleras i mått och 

aktiviteter i verksamhetssystemet. 

Beslutsunderlag  

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Beslut skickas för verkställighet till 

Gunilla Gärds, Henrica Liljenzin, Marie Anttonen Ekelund  
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§ 23 

Åtgärdsanställningar inom Forshaga 

kommuns verksamheter genom AME 

Diarienummer: LAN/2021:43 

Beslut 

Lärande- och arbetsnämnden beslutar 

- 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 

 

Bakgrund 

Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag innebär att privata aktörer kommer att ansvara för 

planering av insatser för arbetssökande som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar. 

Detta kommer ske via offentliga och privata arbetsgivare. Samtidigt har kommunerna ett stort 

ansvar för sina klienter som står så långt ifrån arbetsmarknaden att de blir inskrivna på Arbets-

förmedlingen. För att säkerställa att det arbetet inte försvåras på grund av tillgång till 

arbetsplatser bör kommunens arbetsmarknadsenhet säkerställas möjligheterna att kunna använda 

kommunens alla tillgångar vad det gäller arbetsplatser i sitt arbete. Alla förfrågningar från 

arbetsförmedlingen eller privata aktörer ska gå via AME som ytterst blir en garant för att detta inte 

kommer försvåra det kommunala uppdraget för kommunens egna invånare. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Beslut skickas för verkställighet till 

- David Larsson, Marie Anttonen Ekelund 

Beslut skickas för kännedom till 

- Pär Lawen, Göran Adrian  
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§ 24 

Samrådsremiss - Detaljplan för 

Slottet, Forshaga 1:100, Forshaga 

kommun 

Diarienummer: LAN/2021:39 

Beslut 

Lärande- och arbetsnämnden beslutar  

-notera detaljplanen 

Bakgrund 

Miljö- och Byggnadsnämnden har skickat ut samrådsremisshandlingar till samtliga nämnder för att 

inhämta eventuella synpunkter. 

Handlingar rörande detaljplaneförslaget finns tillgängliga på www.forshaga.se. 

Skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget ska vara miljö- och byggförvaltningen tillhanda 

skriftligen senast den 19 februari 2021. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Samrådsremiss, detaljplan för Slottet, Forshaga 1:100, Forshaga kommun, checklista, 

samrådshandling, planbestämmelse 

Beslut skickas för verkställighet till  

Linda Rothen, Miljö- och byggförvaltningen 
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§ 25 

SEKRETESS - Framställan till 

Försäkringskassan om att barnbidrag 

ska utbetalas till familjehem 

avseende pojke född 2011 

Diarienummer: LAN/2021:19 

Beslut 

Lärande- och arbetsnämnden beslutar 

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

för till vårdnadshavare avseende pojke född 2011 

Bakgrund 

Socialsekreterare Louise Suonvieris förslag till beslut är att ändra utbetalning och göra framställan 

till Försäkringskassan om att barnbidrag ska betalas till familjehemmet istället för till 

vårdnadshavare avseende pojke född 2011 

Beslutsunderlag 

Socialsekreterare Louise Suonvieris tjänsteskrivelse, 2021-01-22 

Beslut skickas för verkställighet till 

Socialsekreterare Louise Suonvieri som noterar beslutet i akten. 

 


