Forshaga kommun

IÄnlN oE ocH ARBETsNiirnNoeN
PROTOKOLL
Plats och

tid

2018-02-26, Klarälvsrummet, ktockan 14:00 - 1ó:30

Avser paragrafer

10-22

Beslutande

Gert Björnvatl (S) Ordförande
Marian Gustavsson (S) 1:e vice ordförande
Anders Ljungsten (M) 2:e vice ordförande
Mats Lundberg (S) Ledamot
Anders Norbäck (S) Ledamot
Ewa Nilsson (C) Ledamot

Tjänstgörande ersättare

Per Asptund (5)

Ej tjänstgörande ersättare

Anette Nitsson

(S)

Maud Jennemo-Otsson (L)
Jan Gustavsson (MP)
Reem Abdul Sattar (S)

övriga

Britta Eriksson (Sekreterare)
Henrica Litjenzin (Enhetschef IFO)
Monica Hammar (Förvattningschef lärande och
arbete)
Marie Anttonen-Eketund (TF Enhetschef AME)
Linda Olsson (Fättsamordnare) 5 13
Monica Swensån (Vice ordförande
kommunrevisorerna)
Malin Svensson (Ekonom)

Utses att justera

Anders Ljungsten (M)

Justeringens plats och tid

Kom m un kon tor el 201 8-02-27

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande
Anders Ljungsten (M)

Forshaga kommun
LÄRAN DE OCH ARBETSNi[mHoTN
PROTOKOLL

ANSLAG/BEVIS
Protokottet är justerat. Justeringen har titlkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styretse

Lärande och arbetsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Datum för anstags uppsättande

2018-03-01

Datum för anstags nedtagande

2018-03-22

Förvaringsptats för protokotlet

Kom

Underskrift
Eriksson

Forshaga kommun
3(15)
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Upprop och val av justerare
Beslut
- titl justerare välja Anders Ljungsten (M)
- protokollet justeras 2018-02-27

Bestutet skickas för verkstältighet

titt:

Beslutet skickas för kännedom tilt:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
4(1s)
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Pärmredovisning (Delegationsbeslut, domar,
kännedomsärenden

)

Beslut
- godkänna redovisningen
Bakgrund
Anmätda bestut har fattats i entighet med Lärande- och arbetsnämndens detegationsordning
1. Anmälan av detegationsbeslut

- Bevitjade och ej bevitjade ansökningar om bistånd januari 2018

2. Bestut tagna av ordföranden
- 2018-02-02 Ptacering SoL vuxen
- 2018-02-07 Ptacering SoL vuxen
- 2018-02-14 Omedelbart omhändertagande LVU samt ptaceringsbestut

3. Särskitt utskott
-2018-01-15
- 2018-01 -31

4. Anmälan av domar
- Måt nr 5522-17
5. Arenden för kännedom

6. Ej verkstättda beslut

Beslutet skickas för verkstättighet titt
Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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lndivid- och familjeomsorgens öppenvård informerar

Bakgrund

Projektsamordnare Lisa Hvittensten informerar ti[[sammans med personaI från Trappan och
Famitjestöd om sin verksamhet. Från Trappan dettog Tord Englund, Annica Widström samt
Anette Hult och från Familjestöd dettog Kerstin Varberg och Anne Jorunn Drågen.

Bestutet skickas för verkstältighet

titt

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Muntlig information 201 8
LAN 2018/12

Beslut
- godkänna informationen
Bakgrund

1. Ekonomi
- Bokstut 2017
2. Personal
- Återkoppting rekrytering inom

IFO

- Verksamhetsutvecktare med samordningsansvar AME
3. Organisation
- Verksamhetsförutsättningar EKB

- Kurator på UM

titt

IFO

- Organisering projekt PIA och DUA
- Bevitjad YH-utbildning behandlingsassistent
- Uppfötjning av fättverksamhet
4. Ktagomåt/Synpunkter

- tFo
5. Övrigt
- SAVE - verksamhetsuppfötjning barn och ungdomsvården
- ASP-platser

- Lägesrapport Kinship Center
- Ej verkstätlda beslut

Beslutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

Forshaga kommun
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Sekretess
Beslut

Beslutet skickas för verkstättighet titt
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

till:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Sekretess
Beslut

Bestutet skickas för verkstättighet titt:
Beslutet skickas för kännedom ti[[:

Justerarnas

'*Ø

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Ekonomisk uppföljning 2017
LAN 2017l9

Beslut
- godkänna underlag inför bokstut2017
Bakgrund
Lärande och arbetsnämnden redovisar per 2017-21-31ett överskridande i förhåttande titt

budget,-3235,1tkr.
Förvattningen har ett positivt resultat med

tkr, vitket beror på att tjänsten som
förvaltningschef varit vakant under större deten av året.
IFO redovisar den största negativa awiketsen med - 3 798,2tkr. Behov av konsultbemanning
samt höga kostnader för institutionsvård (-2923 tkr) är orsaker titt överskridandet.
Ekonomiskt bistånd har gtädjande gått bättre än budget, + 721,4. Låg arbetstöshet gör att
färre behöver ekonomiskt bistånd.
Vuxenutbildningen har ett plusresultat, som förs med titt 2018 för att säkra verksamheten
inom ram för kommande budgetår. AME överskrider budget med 708 tkr. Verksamheten för
Grönytor(-657 tkr) och Serviceenheten (-434 tkr) har kostat avsevärt mer än verksamhetens
intäkter. Översyn pågår av intäkter för 2018. Enheten för integration gör ett ptusresuttat
med +405,8 tkr, efter att ett projekt inom mottagandet för vuxna slutredovisats.
Verksamheten för ensamkommande barn har tittförts 6 553 tkr av tidigare migrationsmedel
och ryms därmed inom ram.
+ 850

Beslutsunderlag
Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivetse, 201 8-02-1 8
MUPP per december 2017

Bestutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

r
4

titt: Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Bokslut och årsredovisni ng 2017
LAN 2018/25

Beslut
- godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2017
Bakgrund
Förvaltningen för Lärande och Arbete har upprättat en verksamhetsberättetse för nämndens
ansvarsområde 2017.

Beslutsunderlag
Förvattningschef Monica Hammars tjänsteskrivetse, 201 8-02-1 8

Verksamhetsberättetse LAN

201 7

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

Justerarnas

sign

Ø

..---\

till:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
f 1(15)

LÄRANDE ocH ARBETsNiimNoeN
Protokoll 2018-02-26

s

18

Slutredovisning av investering 2017 och ombudgetering
2018

till

LAN 2018/29

Beslut
' godkänna

stutredovisade investeringar 2017 och framstätla om att återstående
investeringsmedel förs med titt 2018 i entighet med upprättat förstag.
Bakgrund
Förvattningsekonom Malin Svensson har upprättat en förteckning över investeringar inom
nämndens ansvarsområde under 201 7.
Förvattningen har färdigstältt investering av sotskydd på Lärcenter. lnvestering av
åkgräsktippare inom AME har inte genomförts entigt ptan, då reparationer av befinttig
maskinpark bedömts som titträcktigt i dagstäget. Under året har IFO ftyttat titt nya lokater,
vilket inneburit behov av kompletterande möbter för besöksrum o.dyt lngen
investeringsbudget har titldetats för detta ändamå[. önskemåt finns därför att återstående
investeringsmedel frän2017, efter att överskridandet för sotskydd täckts, förs vidare titt
2018 för att täcka investeringskostnader av möbter inom lFO.

Beslutsunderlag
Förvattningschef Monica Hammars tjänsteskrivetse, 2018-02- 1 8
Slutredovisning investering 2017
Ombudgetering investe ring 2017 -201 8
Sammanställning investering, slutredovisning och ombudgetering 2017 -2018

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas

.'Ø

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Komplettering av Attestantförteckning 2018
LAN 2018/13

Beslut
- godkänna upprättad komptettering

tit[ attestantförteckning

LAN 2018

Bakgrund
Stödboende för ensamkommande ungdomar har för 2018 ftyttats ti[[ ansvar 5202 och
verksamhet 6001, då verksamheten i huvudsak riktas till unga som är myndiga. Forshaga
kommun har bevitjats statliga projektmedel inom DUA. Förvattningen avser att samordna
samtliga projekt som riktas tit[ nyantända under enhetschefen för lntegration. Styrgrupp för
projektet är fortsatt DUA. Attestantförteckning för LAN 2018 har kompletterats utifrån
beskrivna åtgärder.

Beslutsunderlag
Förvattningschef Monica Hammars tjänsteskrivetse, 201 8-02-1
Komplettering av attestantförteckning LAN 201

I

Bestutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

titt: Ekonomikontoret

tilt: Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

I
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ppfö lj ni ng Fältverksam het

LAN 2018/30

Beslut
- godkänna upprättad uppfötjning av fättverksamhet 2017, samt
- bestuta om fortsatt fättverksamhet 2108, under förutsättning att förvattningen i
samverkan med övriga kommunata ungdomsverksamheter kan tittskapa resurser inom
befinttig budgetram och personalstat.
Bakgrund
Nämnden bestutade i mars 2017 att inom befinttig budgetram tillskapa en fättverksamhet.
Linda Otson, ungdomscoach och ansvarig för det kommunata aktivitetsansvaret har
samordnat verksamheten. lnitiatt var det 16 personal som deltog i verksamheten. I
genomsnitt har fättare funnits ute två kvättar per vecka. De har kunnat bygga upp en
naturlig kontakt med kommunens unga. FABO har erbjudit en lokal som utgångspunkt för
fältverksamheten i ett av sina bostadsområden. I dagstäget är det tre personal som uttryckt
intresse för fortsatt fältverksamhet i sin tjänst. För en fungerande organisation, med
kontinuitet och uthåttighet, behöver yttertigare tre personat detta under frivittiga former.
Detta bör bti ett uppdrag för den förvaltningsövergripande ungdomssamverkan att försöka
tiltskapa. Föreliggande utvärdering visar på ett behov av fortsatt fältverksamhet under
201 8.

Beslutsunderlag
Förvattningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, 201 8-02-1 8
Fättsamordnare Linda Olssons tjänstemannayttrande

Bestutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

tdiagsbestyrkande

Forshaga kommun
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Internkontrollplan

201 8

LAN 2018/26

Beslut
- godkänna ptan för lntern kontrott 2018
- godkänna redovisning av lntern kontrott 20'17
Bakgrund
Ptan för lntern kontrotl 2018 har upprättats iförvattningen, genom riskbedömning och
planer. Uppfötjning av 2017 års lnternkontrotl har skett genom uppfötjning av
kontrottmoment och vidtagna åtgärder under året.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivetse, 2018-02- 1 8
Plan lntern kontrott 2018

Uppfötjning kontroltmoment 201 7
Uppfötjning av åtgärder 2017

Beslutet skickas för verkstättighet titt
Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

#
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Verksamhetsplan 2018
LAN 2018/27

Beslut
- godkänna verksamhetsptan för 2018

Bakgrund
Förvaltningen har upprättat en verksamhetsplan för 2018, vitken redovisas i
ledningssystemet Stratsys och bifogad bitaga.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivetse,
Verksamhetsptan LAN

201 8-02-1

201 8

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

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

I

