Forshaga kommun
UIRANDE ocH ARBETSNiTnN oeN
PROTOKOLL
Plats och tid

2018-04-23, Ktarälvsrummet, klockan 14:00 - 16:00

Avser paragrafer

35-40

Beslutande

Gert Björnvatt (S) Ordförande
Marian Gustavsson (S) 1:e vice ordförande
Anders Ljungsten (M) 2:e vice ordförande
Mats Lundberg (S) Ledamot

Tjänstgörande ersättare

Per Asptund (S)

Mattias Op De Weegh (M)

Anette Nitsson

(S)

Ej tjänstgörande ersättare

Maud Jennemo-Otsson (L)
Reem Abdul Sattar (S)

Ovriga

Britta Eriksson (Sekreterare)
Monica Hammar (Förvattningschef lärande och
arbete)
Henrica Litjenzin (Enhetschef IFO)
Niclas Haag (Ekonom)
Pär Skog (Kvalitetssamordnare)
Marie Anttonen Eketund (Enhetschef AME)
Linnéa Ettström (Arbetskonsutent), 5 37
Joachim Aude (Arbetskonsulent), 5 37

Bijan Narimani (lT-tekniker), 5 37
Utses att justera

Anders Ljungsten (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret

201 8-04-25

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande
Anders Ljungsten (M)

Forshaga kommun
LÄRANDE ocH ARBETSNI[mNoe¡I
PROTOKOLL

ANSLAG/BEVIS
Protokoltet är justerat. Justeringen har ti[[kännagivits genom anstag.
Nämnd/Styretse

Lärande och arbetsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-23

Datum för anslags uppsättande

2018-05-03

Datum för anstags nedtagande

2018-05-25

Förvari ngsptats

för protokollet

tä

Underskrift

Britta Eriksson

och arbete

Forshaga kommun
3(8)

LÄRANDE ocH ARBETSNI[mnoTN
Protokoll 2018-04-23

535

Upprop och val av justerare (minoriteten)
Beslut
- titl justerare vätja

Anders Ljungsten (M)

Bestutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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LÄRAN DE ocH ARBETSNiImN
Protokoll 2018-04-23

oex

s36

Pärmredovisning (delegationsbeslut, domar,
kännedomsärenden )
Beslut
- godkänna redovisningen
Bakgrund
Anmätda bestut har fattats i entighet med Lärande- och arbetsnämndens detegationsordning
1. Anmälan av detegationsbestut

- Bevitjade och ej bevitjade ansökningar om bistånd mars 2018

2. Beslut tagna av ordföranden
3. Särskitt utskott
- 2018-03-12
-2018-03-26

4. Anmälan av domar
- Mål nr T 987-18
- Må[ nr 751-18
- Måt nr 1572-18 (protokott)
5. Ärenden för kännedom

6. Ej verkstättda beslut

Bestutet skickas för verkstältighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

till:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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LÄRAN DE ocH ARBETSNITTN oeN
Protokoll 2018-04-23
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Muntlig information 201 8
LAN 2018/12

Beslut
- godkänna informationen
Bakgrund
I . Verksamhetsinformation
- Dataskyddsförordningen, GDPR: Bijan Narimani
- FINSAM med projektredovisning REBUS: Marie Anttonen Ekelund

2. Ekonomi
- Månadsuppfötjning

3. Personal
4. Organisation
5. Ktagomåt/Synpunkter
- Yttrande tilt Barn- och elevombudet gättande kränkande behandting
- Beslut från IVO

6. Övrigt
- Ej verkstättda beslut
- Granskning av skotinspektionen

- lnspektion av Arbetsmitjöverket på HVg Fridhem

Beslutet skickas för verkstältighet titt
Bestutet skickas för kännedom tit[:

Justerarnas

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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lÄnnnoE ocH ARBETSNämnoeN
Protokoll 2018-04-23
538

Ekonomisk uppföljning 2O18
LAN 2018/16

Beslut
- godkänna informationen

Bakgrund
Förvaltningen har genomfört en ekonomisk uppfötjning per 31 mars. Helårsprognosen visar
fortsatt på ett överskridande om - 7 857 tkr. I månadsprognosen har budget för
Migrationscenter lagts in som batans för resultatet, i entighet med nämndbeslut i februari.
Bedömningen är att beslutade åtgärder inom verksamheterna kommer att minska
överkostnaderna med ytterligare 1 000 tkr.
IFO har fortsatt överkostnader p.g.a. institutionsptaceringar och ett ökat behov av
famitjehemsplaceringar, titlsammans med konsultbemanning på vakanser. Resultatet
belastas även av en utebliven intäkt från Migrationsverket med775 tkr. Då antatet barn
fortsätter att minska inom mottagandet av ensamkommande barn, finns risk att intäkterna
kommer att minska snabbare än beräknat. AME har en minuspost för Fritidsbanken, då
budgetmedel inte kunnat tittföras verksamheten.
övriga enheter inom förvattningen tigger inom ram, med ett visst överskott på
förvattningen.
Arbete med tidigare bestutade åtgärder pågår.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivetse, daterad 2018-04-16
Bitaga fyrfältaren

Bestutet skickas för verkstätlighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

Justerarnas

titt: Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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LÄRAN DE ocH ARBETsNihnNoeN
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Beredni ngsgrupp

Fl

NSAM

LAN 2018/42

Beslut
- godkänna Forshaga kommuns bemanning och säkerstältande av funktionen
beredningsgrupp i Klarätvdalens samordningsförbund
Bakgrund
Forshaga kommun ingår tittsammans med Hagfors, Munkfors, Landstinget i Värmtand,
Försäkringskassan och Arbetsförmedtingen i ett finansietlt samordningsförbund Ktarälvda [ens samordni ngsförbund.

Samordningsförbundet har en unik möjtighet att sektorsövergripande samordna insatser som
syftar tit[ att individer uppnår etter förbättrar sin förmåga titl arbete.
Förbundet leds av en styrelse. Den består av en ordinarie ledamot och en ersättare från
respektive medtem. De tre ingående kommunerna har en ordinarie ledamot och en
ersättare. På så sätt är atta tre kommunerna representerade i styrelsen. En verkställande
tjänsteman och administrativ resurs finns också att tittgå.
Beredningsgrupp tilt styrelsen är ett strategiskt viktigt forum för diatog om behov och
insatser samt att utgöra stöd genom att ktart ge mandat och förutsättningar titt
handläggarna.
Forshaga kommun säkerstälter beredningsgruppens funktion, genom att förvattningschef för
Lärande och arbete utser representanter från Forshaga kommun. Representanter utgörs av
enhetschef IFO och enhetschef AME, samt ersättare från de båda verksamheterna. Samttiga

skatl vara namngivna och fått information om FINSAM och sitt uppdrag. Representanter
ansvarar för att detge den information och de bestut som fattats i samverkansforumet titt
sin verksamhet. Representant ansvarar också för att ta med de behov av insatser och
samverkan som verksamheten identifierat tit[ beredningsgrupp. Yttertigare representation
från Forshaga kommunen kan tittkomma vid behov. Om behovet av förstärkning är tittfättigt,
utses representant av enhetschef IFO e[ter enhetschef AME.

Beslutsunderlag
Förvattningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse 201 8-04-16
Enhetschef Marie Anttonen-Ekelund och förvattningschef Monica Hammars
tj änstemannayttrande 201 8-04- 1 6

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Klarälvdalens samordningsförbund
Henrica Liljenzin, enhetschef IFO
Marie Anttonen-Eketund, enhetschef AME
Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Revidering av delegeringsordning
LAN 2017i89

Beslut
- godkänna ändringen
Bakgrund
Ändringar och tittägg i detegeringsordningen.
1. Andring av formulering i 3.4.6
Syftesfel i tidigare detgeringsordning har rättats

2. Ändring av detegat

i

ti[t.

1.27

fatta bestut om åtgärder entigt 14 S LVU (umgängesbegränsningar och
hemtighåttande av vistelseort) är det rimtigt att nämnd omprövar, trots att omprövningen
kan delegeras titl utskott.
De endast nämnd kan

3. Ny punkt - 5.5.
Då handtäggare kan behöva sekretessbetägga handting för vårdnadshavare täggs detta bestut
i delegeringsordning. Beslut fattas av 1:e socialsekreterare i samråd med IFo-chef.

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

tilt:

Henrica Liljenzin, enhetschef IFO

Pär Skog, kvatitetssamordnare IFO

Justerarnas si

Utdragsbestyrkande

