
LÄRANDE- OCH ARBETSNÄMND
PROTOKOLL
2023-03-20
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Plats och tid 2023-03-20, Folkets Hus, klockan 13:00 – 15:00
Avser paragrafer § 20-§ 32

Beslutande Gert Björnvall (S)
Marian Gustavsson (S)
Anders Ljungsten (M)
Per Asplund (S)
Martin Andersson (C)
Ellinor Jönsson (SD)
Jonas Chongera (SD) 

Ersättare Ulrika Rodin (S)
Martin Boström (S)
Anette Karlsson (S) 
Lars Edgren (C)
Mohamad Moustafa (L) 
Leif Forsberg (KD)
Peter Lingman (KB) 

Övriga David Larsson, förvaltningschef lärande- och 
arbetsförvaltningen
Sofia Faivre, enhetschef individ- och familjeomsorgen
Pär Skog, kvalitetssamordnare
Niclas Haag, ekonom 
Emilia Nordin, nämndsekreterare

Utses att justera Marian Gustavsson (S)
Justeringens plats och tid 2023-03-20 klockan, 20:00
Underskrifter Signeras digitalt 

Sekreterare Emilia Nordin
Ordförande Gert Björnvall (S)
Justerande Marian Gustavsson (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Lärande- och arbetsnämnd
Sammanträdesdatum 2023-03-20
Datum för anslags 
uppsättande

2023-03-21

Datum för anslags 
nedtagande

2023-04-12

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret
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§ 20

Upprop, godkännande av dagordning och val av 
justerare (majoriteten)
Beslut
- Marian Gustavsson (S) väljs till justerare
- Protokollet justeras genom e-signering 2023-03-20, klockan 20:00 
- Dagordningen godkänns med notering att punkt 14 tas bort. 
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§ 21

Val av ersättare till lärande- och arbetsnämndens 
särskilda utskott SU

Diarienummer: LAN/2023:42

Beslut
- Till ersättare i lärande- och arbetsnämndens särskilda utskott (SU) väljs Per Asplund (S)

Sammanfattning av ärende
Lärande- och arbetsnämnden ska utse ersättare till lärande- och arbetsnämndens särskilda 
utskott SU för gällande mandatperiod.

Beslutsunderlag
Nämndsekreterare, tjänsteskrivelse 2023-03-07 

Beslut skickas till
Kommunsekreterare 
Valda ersättare

Status
Avslutas
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§ 22

Muntlig information mars 2023
Beslut
-Notera informationen

Sammanfattning
- Förvaltningschefen informerar om pågående organisationsöversyn. 
- Förvaltningschefen berättar kort om den ekonomiska uppföljningen, mer specifikt inriktat 
på prislappsmodellen. 
- Ansvaret för bilpoolen övergår till Kommunteknik 2023-05-01. 
- Nästa nämnd informerar förvaltningschefen om det framtida arbetet kring 
kommunservice.
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§ 23

Årshjul 2023
Diarienummer: LAN/2023:43

Beslut
- Anta årshjul 2023 för lärande- och arbetsnämnden

Sammanfattning av ärende
För att skapa förutsättningar för kvalitetsarbetet inom lärande- och arbetsnämndens 
ansvarsområde har ett årshjul för lärande- och arbetsnämnden 2023 tagits fram.

Beslutsunderlag
Lärande- och arbetsnämndens årshjul 2023
Tjänsteskrivelse Emilia Nordin 2023-03-03

Beslut skickas till
Förvaltningschef lärande- och arbetsförvaltningen

Status
Avslutas
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§ 24

Lägesredovisning LAN
Diarienummer: LAN/2023:41

Beslut
-Notera informationen 

Sammanfattning av ärende
Lägesredovisning är en ny återkommande redovisning som kommer vara en fast 
informationspunkt på nämndsammanträdena.

Syftet är att nämnden ska få en god insyn och uppdaterad uppfattning om nyckeltalen i det 
arbetet som sker ute i Lärande och arbetes verksamheter samt att kunna följa det över tid. 
Nämnden kan också uppdra åt förvaltningen att fördjupa informationen kring särskilda 
volymer. Förvaltningen håller på att ta fram en rutin för sammanställning av nyckeltalen. 
Den första lägesbeskrivningen är ännu inte komplett utifrån hur det är tänkt men beräknas 
vara det till mötet i april.

Beslut skickas till
Maria Boström Gustavsson, 
Marie Anttonen Ekelund
Gunilla Andersson Gärds 
Sofia Faivre
Pär Skog 
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§ 25

Månadsuppföljning februari 2023
Diarienummer: LAN/2023:28

Beslut
- Godkänna informationen om månadsuppföljningen februari 2023

Sammanfattning av ärende
Prognosen pekar mot en negativ budgetavvikelse. Det är framförallt vårdbehovet som 
kräver myndighetsingripanden för barn, ungdomar och vuxna som fortsatt ökar. 
Kostnaderna ökar för egna familjehem vilket vi dock ser som en positiv signal då det 
kommer att minska antalet konsulentstötta familjehem vilket i dagsläget ser ut att 
understiga budgeten. Prognosen bygger på den information som ekonomikontoret fått ta del 
av från IFO, men det finns en risk för att vårdkostnaderna kommer fortsätta stiga under året.

Det ekonomiska biståndet för de två första månaderna ligger i nivå med de två första 
månaderna 2022, vilket dock är en ökning jämfört med slutet av 2022 då kostnaden gick ner 
lite. Här fick vi dock ett budgettillskott, vilket gör att vi förväntar oss kunna hålla oss inom 
ram.

Det är ännu tidigt på året och all ekonomisk redovisning ligger ännu inte helt i fas, men 
övriga verksamheter väntas i nuläget hålla sig inom ram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Niclas Haag, 2023-03-13
Fyrfältare februari 2023

Beslut skickas till
Sofia Faivre
Marie Anttonen Ekelund
Gunilla Gärds
Maria Boström
Niclas Haag 

Status
Redovisas löpande 
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§ 26

Flytt av familjerätt
Diarienummer: LAN/2023:45

Beslut
- Köpa utförandet av familjerättsärenden av Karlstads kommun enligt avtal från och med 
2023-04-01.

Sammanfattning av ärende
Flytta och köpa utförandet av familjerättsärenden av Karlstads kommun.

Beslut skickas till
Sofia Faivre 
Pär Skog
Pirun Supasree
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§ 27

Revidering av delegationsordningen
Diarienummer: LAN/2023:36

Beslut
- Anta ny delegationsordning enligt förslag

Sammanfattning av ärende
Kvalitetssamordnare har utifrån upphandlade tjänster tagit fram ett förslag till ändring av 
delegationsordningen.

Beslutsunderlag
LAN. Delegeringsordning. 2023-03-20
Revideringsdokument.2023.02

Beslut skickas till
Sofia Faivre
Gunilla Andersson Gärds
Maria Boström Gustafsson
Marie Anttonen Ekelund
David Larsson
Pär Skog
Helen Sander

Status
Avslutat
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§ 28

Organisationsöversyn lärande- och 
arbetsförvaltningen - återrapportering
Diarienummer: LAN/2022:71

Beslut
- Notera återrapporteringen av arbetet med organisationsöversynen.

Sammanfattning av ärende
Förvaltningen för lärande- och arbete behöver ses över för att säkerställa en ändamålsenlig 
organisation. Förvaltningschefen har mot bakgrund av detta formulerat ett uppdrag om att 
se över förvaltningens hela organisation. Översynens fokus ligger på processer och 
utveckling, struktur, och organisation samt förutsättningar för medarbetar- och ledarskap. 
Översynen innebär en genomgång av förvaltningens nuläge, förväntningar på 
förvaltningens uppdrag och intervjuer kommer att genomföras med berörda. Översynen ska 
leda fram till förslag till en organisations för förvaltningen som både svarar mot interna 
behov men också förväntningar från övriga organisationen. Översynen kommer att pågå 
under hela våren 2023, med målbilden att lämna förslag till beslut senast i juni 2023. Vid 
denna tidpunkt lämnas en återrapportering om läget i organisationsöversynen.

Beslutsunderlag
Lärande- och arbetsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-05

Beslut skickas till
Förvaltningschef
Enheterchefer

Status
Pågående
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§ 29

Kvalitetsberättelse år 2022
Diarienummer: LAN/2023:40

Beslut
- Notera informationen

Sammanfattning av ärende
Kvalitetssamordnare på har upprättat en kvalitetsberättelse för Individ- och 
familjeomsorgens verksamhet 2022. Kvalitetsberättelsen redogör för verksamhetens arbete 
med avvikelser, egenkontroller, synpunkter och klagomål m.m.  

Rapporten är upprättad i enlighet med SOSFS 2011:9.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kvalitetssamordnare 2023-02-13 
Rapport – Kvalitetsberättelse år 2022 

Beslut skickas till
Kvalitetssamordnare 
Förvaltningschef LOA 
Enhetschef IFO 

Status
Avslutat
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§ 30

Utbildning - Nya Perspektiv
Diarienummer: LAN/2023:44

Beslut
- Godkänna deltagande för Gert Björnvall, Marian Gustavsson, Anders Ljungsten  
- Godkänna deltagande för förvaltningschef och IFO-chef 

Sammanfattning av ärende
Ledande politiker och tjänstepersoner i Värmlands 16 kommuner och Region Värmland 
träffas i det årliga gemensamma och systematiska utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. Det 
gemensamma ansvaret för invånarna är utgångspunkten för dialogen kring utmaningar och 
målsättningar. På seminarierna fattas inga politiska beslut men gemensamma inriktningar 
och mätbara mål inom varje utmaning formuleras av kommunernas och regionens 
representanter. Arbetet med Nya Perspektiv leds av en politisk styrgrupp med ledamöter 
från Värmlandsrådet.
Datum och tid: 4-5 maj 2023, från lunch till lunch.
Plats: Selma SPA, Sunne
Kostnad: 2900kr per person vid deltagande av hela konferensen, inkl. övernattning 

Beslutsunderlag
Nämndsekreterare, tjänsteskrivelse 2023-03-07

Beslut skickas till
Förvaltningschef 

Status
Avslutas 
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§ 31

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 
Föräldrabalken – sekretessärende
Diarienummer: LAN/2023:35

Beslut
- Med hänvisning till genomförd faderskapsutredning lägga ner faderskapet enligt 2 kap 7 § 
1 st FB avseende flicka född 2012. Beslutet är tillsvidare och utredningen kan när som helst 
återupptas om ny information kommer till nämndens kännedom 

Sammanfattning av ärende
Utifrån den information som modern uppger görs bedömning att det inte finns möjlighet i 
dagsläget att utreda mer. Kontaktförsök med den potentiella faderns släktingar har gjorts 
utan framgång. I föräldrabalken 2 kap 7 § 1 st beskrivs att ett faderskap får läggas ner om 
det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för att fastställa faderskapet.
Beslutsunderlag
Socialsekreterare Jessica Danielsson tjänsteskrivelse, 2023-02-14
Socialsekreterare Jessica Danielsson faderskapsutredning, 2023-02-16

Beslut skickas till
Sekreterare Helen Sander som delger socialsekreterare Jessica Danielsson beslutet som 
noterar beslutet i akten och delger modern.
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§ 32

Delegationsbeslut
Diarienummer: LAN/2023:6

Beslut
- Notera redovisade delegationsbeslut

Sammanfattning av ärende
1. Anmälan av delegationsbeslut mellan 2023-02-01 – 2023-02-28
-Delegationslistor LAN
-Delegationslistor VON

2. Särskilt utskott 
-2023-02-10
-2023-02-24

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut under perioden 2023-02-01 – 2023-02-28
Nämndsekreterare tjänsteskrivelse, 2023-03-07

Status
Redovisas löpande
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