LÄRANDE- OCH ARBETSNÄMND
PROTOKOLL
2022-11-21

Plats och tid

2022-11-21, Folkets Hus, klockan 13:00 – 15:00

Avser paragrafer

§ 102-§ 112

Beslutande

Gert Björnvall (S)
Anders Ljungsten (M)
Anders Norbäck (S)

Ersättare

Per Asplund (S)
Peter Lingman (KB), tjg. ers. för Henrik Larsson (M)
Ulrika Rodin (S) tjg. ers. för Marian Gustavsson (S)
Martin Andersson (C) tjg. ers. för Lars Edgren (C)
Jonas Chongera (SD) tjg. ers. för Ellinor Jönsson (SD)

Övriga

Helen Sander, sekreterare
Emilia Nordin, nämndsekreterare
David Larsson, förvaltningschef LoA
Sofia Faivre, IFO-chef
Marie Anttonen Ekelund, AME-chef
Niclas Haag, ekonom
Pär Skog, kvalitetssamordnare LoA
Pirun Supasree, systemförvaltare LoA
Jenny Kvam, fackförbundet Vision

Utses att justera

Jonas Chongera (SD)

Justeringens plats och tid

Lex Digitalt, 2022-11-22
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Sekreterare

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

Ordförande

Gert Björnvall
................................................

Justerande

Jonas Chongera (SD)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Lärande- och arbetsnämnd

Sammanträdesdatum

2022-11-21

Datum för anslags

2022-11-22

uppsättande
Datum för anslags

2022-12-14

nedtagande
Förvaringsplats för

Förvaltningen Lärande- och arbete

protokollet
Underskrift

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

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 102

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

Beslut
- till justerare välja Jonas Chongera (SD)
- godkänna dagordningen
- protokollet justeras 2022-11-22

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 103

Avsägelse politiskt uppdrag och nyval (L)
Diarienummer: LAN/2022:15

Beslut
- notera att kommunfullmäktige valt Mohamad Moustaf (L) till ny ersättare i lärande- och
arbetsnämnden efter Anita Erlandssons (L) avsägelse och som ersättare

Sammanfattning av ärende
Anita Erlandsson (L) har avsagt sig sin plats som ersättare i lärande- och arbetsnämnden.
Fullmäktige har godkänt avsägelsen och valt Mohamad Moustaf (L) till ny ersättare.

Beslutsunderlag
Sekreterare Helen Sanders tjänsteskrivelse, 2022-11-02

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 104

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

Beslut
-godkänna pärmredovisningen för november månad

Sammanfattning av ärende
1. Anmälan av delegationsbeslut
-Delegationslista LAN
-Delegationslista VON
2. Särskilt utskott
-2022-10-25
-2022-11-11
3. Anmälan av domar
-Mål nr 4753-22

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 105

Muntlig information
Diarienummer: LAN/2022:2

Beslut
-godkänna den muntliga informationen för november 2022

Sammanfattning av ärende
1. Verksamhetsinformation
- Automatisering, Pirun Supasree
- Ny LVU – lagstiftning, Pär Skog
2. Ekonomi
- Månadsuppföljning, David Larsson
3. Personal och Organisation
- Personalvolym jämförelse 2021 – 2022, David Larsson
4. Övrigt
- Lägesrapport om konsekvenser av Ukrainakriget, David Larsson

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2022-11-14

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

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 106

Inför nästa nämnd
Diarienummer: LAN/2021:119

Beslut
-notera informationen inför nästa nämnd

Sammanfattning av ärende
På december månads nämndmöte:
-Inför årsredovisning 2022

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2022-11-14

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

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 107

Månadsuppföljning
Diarienummer: LAN/2022:26

Beslut
- godkänna informationen om månadsuppföljningen per 31 oktober

Sammanfattning av ärende
Den negativa avvikelsen mot budget för 2022 sänks ytterligare med 1,2 mkr. IFO minskar
avvikelsen med ca 1380 tkr. Institutionsvård för barn, ungdomar och vuxna minskar mot
föregående månad med ca 500 tkr.
Prognosen för försörjningsstödet minskar med ca 570 tkr mot föregående månad. Totalt sett
om prognosen håller så minskar utbetalningarna med ca 1000 tkr mot 2021 års resultat.
Internfakturering av tjänster kommunservice utför åt Kommunteknik som är källsortering
och matkörning och för vård och omsorg där tvätten av personalkläder utförs av
Kommunservice så kan det negativa utfallet minskas med upp mot ca 1,5 mkr. Det påverkar
sannolikt inte kommunens budgetprognos i sin helhet utan är en fördelning av kostnaderna
för tjänsterna till rätt förvaltning.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2022-11-14.
Fyrfältare

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

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 108

Detaljbudget 2023
Diarienummer: LAN/2022:62

Beslut
- godkänna Detaljbudget 2023

Sammanfattning av ärende
Budget 2022

Ram 2023

Budget 2023

Förvaltningschef

6 030 833

5 785 632

7 120 362

Vuxenutbildning

8 441 000

7 996 307

7 041 158

46 076 167

57 601 158

57 601 077

8 306 000

8 692 229

9 194 697

AME

11 993 000

10 457 675

9 575 707

TOTAL LoA

80 847 000

90 533 000

90 533 001

IFO
Integration o Öppenvård

Justerat

Utdragsbestyrkt
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LÄRANDE- OCH ARBETSNÄMND
PROTOKOLL
2022-11-21
Budgetramen räknas upp med 4,65 %. Utöver det tillförs LAN enligt fullmäktigebeslut 5,7 mkr till
försörjningsstöd samt enligt nytt förslag 3,7 mkr för befarade ökade kostnader för vårdinsatser inom
IFOs verksamhetsområde. Fullmäktige beslutar om det den 29 november. Tas det beslut som
påverkar Lärande och arbetes ram på annat sätt än det förslag som ligger bereds det till nämndens
decembermöte för ett nytt beslut.
Budgetramen för 2023 stödjer fortsatt nämndens inriktning att utveckla förvaltningens samlade effekt
för kommunens invånare med målet att sänka eller begränsa kommunens kostnader för
försörjningsstöd och övrig myndighetsutövning inom IFO. Det görs genom att ha bra förutsättningar
inom öppenvården, integrationsenheten, arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen. Nämndens
verksamheter är sammansatta för att kunna stödja de allra mest utsatta invånarna. Arbetet är inriktad
på myndighetsutövning, omsorg, rehabilitering, stegförflyttningar mot varaktig försörjning,
integration och utbildning. Genomgående för verksamheterna och samordningen av dem är att det är
individens behov som ska styra verksamheten.
Nämndens alla verksamheter påverkas av ett högre kostnadsläge i omvärlden både vad det gäller
driftkostnader och köp av tjänster. Ökande kostnader för el och drivmedel och en hög inflation
påverkar våra invånare och direkt kostnaderna för nämndens lagstadgade uppdrag. Lågkonjunktur
påverkar levnadsvillkoren och risken för arbetslöshet ökar och därmed kan kostnaderna för
ekonomiskt bistånd öka igen under 2023.
Elräkningar betalas ofta utifrån faktisk kostnad för hushållen som har behov av ekonomiskt bistånd
vilket gör att elpriserna har en direkt påverkan på förvaltningens kostnad. Beträffande hyror så följs
riksnormen med ett tak på 5200 kr. Riksnormen kan påverkas då det flaggats för höga höjningar.
Riksnormen som är utgångspunkten för handläggarnas beräkning av det ekonomiska biståndet
räknades upp 1,6 % 2022 och inflationen låg i september på 9,7 % vilket direkt påverkar hushållen.
Uppräkningen av riksnormen 2023 är inte klar men uppräkningen påverkar förvaltningens
kostnader. Det finns också en befarad risk att de s k nödbedömningarna ökar på grund av en stor
differens mellan riksnorm och den höga inflationen.
De beräknade kostnaderna för vårdinsatser baseras på ett snitt på utfallet åren 2018-2021 plus
uppräkning med 4,65 %. Det är en kvalificerad bedömning som ligger till grund för den budgeten
men förutsättningarna kan snabbt ändras. Att kunna arbeta förebyggande och uppföljande är den
viktigaste faktorn för att nå målet att begränsa och sänka kostnaderna för myndighetsutövning och
vård. Budgetramen för 2023 ger på förhand och enligt nulägesbedömningen möjligheter till att
fortsätta med detta.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2022-11-14

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

Justerat

Utdragsbestyrkt
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PROTOKOLL
2022-11-21
§ 109

Intern kontrollplan 2023
Diarienummer: LAN/2022:64

Beslut
- godkänna Intern kontrollplan 2023

Sammanfattning av ärende
Lärande- och arbetsnämnden har i enlighet med Forshaga kommuns reglemente om intern
kontroll upprättat en intern kontrollplan för 2023. Den interna kontrollens syfte är att
säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet i överenstämmelse med
Forshaga kommuns strategiska mål.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2022-11-14
Intern kontrollplan 2023
Riskbedömning 2023

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

Justerat

Utdragsbestyrkt
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LÄRANDE- OCH ARBETSNÄMND
PROTOKOLL
2022-11-21
§ 110

Verksamhetsplan 2023
Diarienummer: LAN/2022:63

Beslut
- godkänna verksamhetsplan för 2023 för lärande- och arbetsnämnden

Sammanfattning av ärende
Verksamhetsplanen ska ge en bild av hur verksamheten planeras och genomförs så att
nämndens verksamheter bidrar till att de övergripande mål och åtaganden som fastställts av
kommunfullmäktige uppnås.
Verksamhetsplanen för 2023 baseras på den av nämnden fastslagna inriktningen där
uppdraget att öka effekterna av förvaltningens verksamheter har stort fokus. 2023 fortsätter
utvecklingsarbetet mot en mer samverkande förvaltning i syfte att öka effekter för
kommunens invånare i enlighet med de övergripande målen.
Verksamhetsplan 2022
Socialtjänsten hanterar omvårdnadssvikt, våld i nära relationer, kriminalitet, missbruk,
psykisk ohälsa, samsjuklighet, sjukdom, utförsäkring, kriser, trauman, avbrutna studier,
arbetslöshetarbetssociala hinder och människor och familjers rörlighet mellan kommuner.
Det sker också i en kontext där Regionen, Arbetsförmedling, Försäkringskassan,
Migrationsverket och även den egna kommunen i övrigt påverkar vårt uppdrag och våra
insatser på ett genomgripande sätt. När den psykiska ohälsan ökar bland unga och de inte
får hjälp på ett tidigt stadium så påverkar det oss. I en undersökning av unga vuxna som
varken arbetar eller studerar och har ekonomiskt bistånd synliggörs tydliga kopplingar till
uteblivna eller inte tillräckliga insatser av skola, Regionen och hemmet. Det finns också
tydliga kopplingar mellan de ungdomar som gör avbrott på gymnasiet och att inte kunna
etablera sig på arbetsmarknaden. Utomrikesfödda invånare har svårare att etablera sig på
arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen har en viktig funktion i denna kontext för att
möjliggöra stegförflyttningar, förbereda etablering på arbetsmarknaden eller till högre
studier samt integrering.
Det är tre grupper som sticker ut, det är arbetslösa utan rätt till ersättning, sjukskrivna utan
rätt till ersättning och personer med arbetssociala hinder. Ofta kan en individ kategoriseras
både vara arbetslös, sjukskriven och ha arbetssociala hinder. Vi ser att svårigheterna
tenderar att öka inom dessa grupp genom att när de anvisas till AME så har de så pass stora
svårigheter som gör att de inte klarar en arbetsrehabilitering.
Justerat

Utdragsbestyrkt
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LÄRANDE- OCH ARBETSNÄMND
PROTOKOLL
2022-11-21
Det är över tid en stor andel ungdomar i Forshaga kommun mellan 20-24 år som behöver
ekonomiskt bistånd. Arbetslösheten i nämnda åldersgrupp är också högre än både
Värmlands- och Sverigesnittet.
För att hantera detta måste verksamheterna ha förmågan och resurserna att arbeta
förebyggande och stötta individer i en stegförflyttning mot ett värdigt liv och
självförsörjning. Det är komplexa problem som måste mötas med än mer komplexa
möjligheter till lösningar.
För att möta detta har följande utvecklingsarbeten initierats och påbörjats 2022 och fortsätter
2023:
En förebyggande ”Öppen ingång” för allmänheten på AME som en samhällsservice.
Dels för att kunna delta i AME´s insatser, kunna få information om vilka möjligheter
det finns eller hjälp med myndighetskontakter på olika sätt.
Utlokalisering av arbetskonsulent till AME – Deje och även socialsekreterare som
kan hantera viss myndighetsutövning där för att på så sätt komma närmare
invånarna i den delen av kommunen.
Ett ungdomsteam är organiserat där arbetskonsulenter,
försörjningsstödshandläggare och ungdomskonsulent arbetar tillsammans runt
ungdomar 18-24 år.
Ett förvaltningsövergripande team där nyckelpersoner från varje verksamhet är
representerade för att kunna samordna insatser för de individer som behöver mest
stöd.
Ett ESF-projekt riktat till ungdomar som inte lyckats etablera sig på
arbetsmarknaden.
Översyn av arbetsformerna på AME för att bättre nå målgruppen som står allra
längst ifrån arbetsmarknaden.
Automatisering av försörjningsstödshandläggningen för att frigöra resurser till mer
kvalificerat klientarbete.
Översyn av IFO´s organisation för ledning och styrning.
Implementering av nya lagar om validering och utbildningsplikt på
vuxenutbildningen.
Lärlingsprojekt som innebär att utreda möjligheterna att starta ett lärlingskoncept i
Forshaga.
Extrastöd till elever på vuxenutbildningen.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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LÄRANDE- OCH ARBETSNÄMND
PROTOKOLL
2022-11-21
Yrkesvux 2.0 – ett utvecklingsprojekt med andra kommuner i Värmland och Dalarna
lett av Länsstyrelsen för att skapa större möjligheter till studier och arbete för
utomrikesfödda.
Utvecklingsarbete kring våld i nära relationer.
Nytt regionalt och lokalt samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen.
Projekt Fullföljd utbildning: Förvaltningarna barn och ungdom och lärande och
arbete arbetar gemensamt i ett SKR-projekt för att förhindra skolavbrott på
gymnasiet. Även kultur och fritid deltar i detta arbete.
VOLAB (ett samarbete mellan förvaltningarna vård och omsorg, lärande och arbete
och barn och utbildning). Syftet är bl a att samverka och ta ett gemensamt grepp
kring de individer som riskerar hamna mellan socialtjänstens rehabiliterande
uppdrag och LSS habiliterande uppdrag.
Mätning/Uppföljning
Alla insatser följs upp kontinuerligt av ledningsgruppen samt involverade
medarbetare. Större analyser sker halvårsvis.
2023 ska förvaltningen utarbeta ett uppföljningssystem för att kunna mäta effekterna
av stegförflyttningsinsatserna för individerna i verksamheterna. Det blir ett
analysunderlag för att bedöma om förvaltningen bedriver rätt och effektiv
verksamhet.
Inom IFO´s alla delar mäts kontinuerligt resultaten av insatser. AME har ett väl
utvecklat uppföljningssystem för insatserna till individen. Vuxenutbildningen följer
upp vad skolavbrott beror på.
Ekonomisk uppföljning sker månadsvis med varje verksamhet och redovisas på
nämndmöten.
2023 ska det ekonomiska biståndet särredovisas månadsvis med analyser på
undergruppsnivå.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2022-11-14

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

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 111

Utredning Socialtjänstens fältarbete
Diarienummer: LAN/2022:68

Beslut
-uppdra till förvaltningen att utreda socialtjänstens fältarbete

Sammanfattning av ärende
Socialtjänsten i Forshaga kommun har idag ett litet ansvar för det operativa fältarbetet. I
praktiken innebär det närvaro vid några storhelger om året. Ansvaret för fältarbetet ligger
hos Kultur- och fritidsförvaltningen. Socialtjänsten är representerad i ett förvaltnings- och
myndighetsövergripande samverkansforum kallat EST (effektiva samverkansteam). Det
finns rutiner för samverkan mellan fältare från Kultur och fritid och socialsekreterare på
IFO.
Nämnden vill låta göra en utredning om vilket ansvar socialtjänsten har enligt lagstiftning
om fältarbete samt en bedömning om nuvarande organisation ger rätt förutsättningar för
socialtjänstens uppdrag.
Utredningen ska presenteras på nämndens möte i mars 2023.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef David Larssons tjänsteskrivelse, 2022-11-14

Beslut skickas till
För verkställighet: David Larsson, Sofia Faivre
För kännedom: Pär Skog

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 112

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

Beslut
-göra framställan till Försäkringskassan om att barnbidraget ska betalas ut till
familjehemsföräldrarna utifrån att pojke född 2020 omplacerats till dem jml 2§ LVU

Sammanfattning av ärende
Socialsekreterare Caroline Färdig föreslår lärande- och arbetsnämnden att göra framställan
till Försäkringskassan om att barnbidraget ska betalas ut till familjehemsföräldrarna utifrån
att pojke född 2020 omplacerats till dem jml 2§ LVU

Beslutsunderlag
Socialsekreterare Caroline Färdigs tjänsteskrivelse, 2022-11-09
Blankett från försäkringskassan; Begäran från socialnämnden, ändrad utbetalning av
barnbidrag.

Beslut skickas till
Socialsekreterare Caroline Färdig som noterar beslutet i akten.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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