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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 14 Dnr 2019/124 - 04

Överföring av investeringsmedel till 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 
1 350 tkr av outnyttjade investeringsmedel avseende 350 tkr för inventarier 
inom utbildning och 800 tkr för inventarier till nya förskolor från 2018 till 2019.

Beskrivning av ärendet
Investeringsmedel à 350 tkr för inventarier för utbildning samt 800 tkr för 
inventarier till nya förskolor, har inte använts fullt ut under 2018. Att medlen 
inte utnyttjats som planerat är beroende av förseningar inom planerad 
utbyggnad av förskolor. För år 2019 är behovet stort inom utbildningsdelen av 
förvaltningen då verksamheterna i såväl förskola som grundskola befinner sig i 
en varaktig expansionsfas.  

De under 2018 ej nyttjade investeringsmedlen uppgår till 1 350 tkr och härmed 
föreslås att dessa ska överföras budgetmässigt till 2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 14 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 15 Dnr 2018/325 - 04

Internbudget 2019

Behandling
Internbudgeten är ännu inte färdigställd. Den kommer att presenteras på 
nämndens möte den 6 mars 2019. Verksamhetsplanen kompletteras till det 
mötet med förtydligande av måluppfyllelserisken.

Beslutsunderlag
1. Reviderad verksamhetsplan

 ______

Beslut skickas till
Förvaltningschef
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 16 Dnr 2019/125 - 04

Prioritering av fastighetsinvesteringar 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 november 2018 beslutades 
fördelning av medlen för fastighetsinvesteringar inför 2019.                                                              
Social- och utbildningsnämnden tilldelades på generell nivå totalt 5 000 tkr. 
Förvaltningen har, i samarbete med lokalstrategerna på 
samhällsbyggnadsförvaltningen, följande förslag till fördelning utifrån 
framtagna behov. 

Ombyggnad aulan Kyrkskolan 3 200 tkr

Verksamhetsanpassningar 1 000 tkr

Ombyggnation Vasaskolan       800 tkr

Kyrkskolans aula är nersliten och pedagogiskt inte funktionell, både ytskick och 
möbler behövs bytas. Energianpassning görs samtidigt. Arbetet påbörjades 
2018, men är inte färdigställt.

Medlen för verksamhetsanpassningar används till olika mindre insatser, vilka 
beslutas av förvaltningsledningen i samråd med lokalstrategerna.

Ombyggnation av Vasaskolan handlar om ”Röda huset” där anpassningar av 
ytor och ventilationen måste göras.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 14 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 17 Dnr 2019/142 – 75 

Kartläggning av långvarigt ekonomiskt bistånd - 
Presentation

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2018 har för andra året samtliga individer som uppbär långvarigt 
ekonomiskt bistånd (längre än 10 mån) kartlagts. 2018 års kartläggning visar att 
det skett en ökning av antalet klienter som uppfyller kriteriet, från 419 till 598 
personer. Merparten av dessa har utländsk bakgrund och merparten av de 
utlandsfödda har i sin tur tolkbehov. Den huvudsakliga orsaken till 
försörjningshinder bland de som kartlagts är arbetslöshet och många individer 
har inte erbjudits arbetsmarknadsinsatser.    

En grupp som har lång väg till egen försörjning är de individer som samtidigt 
uppfyller de tre kriterierna behov av tolk, låg eller ingen utbildningsbakgrund 
samt avsaknad av arbetslivserfarenhet de senaste åren, vilket är 209 personer. I 
dessa familjer växer ca 400 barn upp, och som således har föräldrar som inte 
kan tillgodogöra sig det svenska samhället, hjälpa till med läxor, etc. Vi vet att 
dessa barn ibland får tolka åt sina föräldrar och därmed blir involverade i frågor 
som barn inte ska behöva känna till.
______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 18 Dnr 2019/75 - 70

Kvalitetsberättelse 2018 social välfärd

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar social välfärds kvalitetsberättelse 2018.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av mål, utveckling, uppföljning och 
resultat inom social välfärd och tas fram i enlighet med kraven i Socialstyrelsens 
författningssamling SOSFS 2011:9. Sammanställningen har utgångspunkt från 
politikernas styrkort och de verksamhetsmål som identifierats av social välfärds 
ledning och ger en helhetsbild av verksamheten. Verksamhetsplanering och 
förbättringsarbeten utgår från kvalitetsberättelsen och sammanställs i en 
sammanhållen verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 11 februari 2019.

2. Kvalitetsberättelse Social välfärd 2018

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 19 Dnr 2019/77 – 00 

Reviderad delegationsordning för social välfärd

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade delegationsordningen 
för verksamheten social välfärd.

Beskrivning av ärendet
Delegationsordning för verksamheten social välfärd har reviderats i sin helhet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 13 februari 2019.

2. Delegationsordning Social välfärd daterad den 13 februari 2019.

Behandling
Delegationsordningen kompletteras till nämndsmötet den 6 mars 2019 med 
beslut om skyddat boende.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 20 Dnr 2019/69 - 02

Sjukfrånvarostatistik - Information

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
I styrkortet för nämndens olika verksamheter för år 2018 fastställdes måltalet 
för den samlade sjukfrånvaron till 5,5%. För verksamhetsåret 2017 blev 
resultatet 6,57% och för år 2018 7,56%.

För januari innevarande år, 2019, var sjukfrånvaron 8,31% vilket är något bättre 
än motsvarande månad 2018 då sjukfrånvaron var 8,42%.

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 21 Dnr 2018/13 - 02

Personalbemanning per enhet 

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet den 23 januari 2019, § 9 gav förvaltningen i uppdrag att på 
utskottets möte den 20 februari 2019 redovisa personalbemanning enhetsvis.

Förvaltningen redogör muntligt för personalbemanningen inom verksamhetens 
enheter. 
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 22 Dnr 2019/72 – 71 

Behov av förskoleplatser 

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Analysen av förskoleplatsbehovet är inte klart. En muntlig lägesrapport lämnas 
till arbetsutskottet. Till nämndens möte den 6 mars 2019 lämnas en skriftlig 
rapport.
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 23 Dnr 2019/44 – 60 

Beslut om skolchef för utbildningsverksamheterna

Behandling
Skrivelsen i ärendet är inte färdigställd till detta möte men kommer att tas upp 
på nämndens möte den 6 mars 2019.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-02-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 24 Dnr 2018/792 – 51 

Förslag till ändrade ramtider för skolorna i Ludvika 
kommun inklusive konsekvensanalys

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner de föreslagna start- och sluttiderna 
som kollektivtrafikförvaltningen rekommenderar för kommunens grundskolor 
enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet
Vid social- och utbildningsnämndens möte den 6 februari 2019, § 28 återremit-
terades ärendet för att kompletteras med analys av vilka konsekvenser föränd-
ringen kommer att medföra för elever och lärare.

Under hösten 2016 gjordes en inventering av kollektivtrafiken i Ludvika och 
Smedjebackens kommuner och då kunde konstatera att det finns utvecklings-
potential för att kunna utveckla trafikutbudet i Ludvika kommun. Då Ludvika 
och Smedjebackens kommun är ett så kallat trafikområde har Ludvika kommun 
inväntat Smedjebacken kommun, att deras avtal med Söderbärke Trafik skall 
löpa ut vid halvårsskiftet 2019, och därefter ingå i Dalatrafiks skolskjutsavtal. 

Nu inför kommande läsår 2019/2020 föreslår kollektivtrafikförvaltningen att 
Ludvika och Smedjebackens kommuner antar den trafikutredning som gjordes 
2016 och som påtalar bland annat vinsten av att sprida ut skolstart/sluttiderna 
bland skolorna i Ludvika kommun.

När man sprider ut start-/ sluttiderna, de så kallade ramtiderna, kan samma for-
don användas till flera skolor och därmed minska behovet av antalet fordon. 
Det går även att öka samordningen med tågtrafiken och därmed ökar även möj-
ligheten att arbetspendla.  

I bilagan till tjänsteskrivelsen finns förslag på ramtiderna. Skolornas starttider 
varierar beroende på var skolan är placerad, ålder på eleverna och möjligheten 
att använda allmänna kollektivtrafiken. Sluttiderna måste spridas över veckan så 
att inte alla elever slutar samtidigt för då håller inte planeringen av antalet for-
don. Samt att sluttiderna för eleverna i årskurs 7-9 ligger så att eleverna har 
möjlighet att förflytta sig till Resecentrum för att kunna nyttja tågtrafiken som 
avgår i halvtimmerstrafik.
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
De familjer som har elever på Parkskolan är de som kommer att påverkas mest 
av omläggningen av tiderna. Elevernas starttid på morgonen förändras från kl 
08:00 till kl 08:30. Hur familjerna kommer att lösa det går idag inte att förutspå. 
Kanske kommer antalet barn på fritids att öka på morgnarna eller så anpassar 
vårdnadshavarna sina arbetstider till barnens nya skoltider.

De andra låg- och mellanstadieskolorna har inte lika stora tidsförändringar, de 
hamnar inom den tidsram som eleverna vanligtvis kommer till skolan idag, cirka 
10-20 minuter innan skolstart. 

Högstadieskolornas elever är de som får de största förändringarna och konse-
kvenserna blir att väntetiden på skolan minskar för de flesta på morgnarna. Ex-
empelvis så är eleverna från Fredriksberg vid Kyrkskolan kl 08:20 och de från 
Blötberget är på Lorensbergaskolan kl 08:35 jämfört med kl 07:40 respektive kl 
07:50 idag. Det innebär att de inte behöver åka hemifrån lika tidigt på morg-
narna samt att de får kortare väntetider innan skolan börjar. 

I samtal med personal på social- och utbildningsförvaltningen framkommer att 
det finns funderingar gällande hur fritidsaktiviteter påverkas av dessa tidsför-
ändringar. Efter samtal med slumpmässigt utvalda idrottsföreningar kan man 
konstatera att de förändrade ramtiderna inte påverkar elevernas möjligheter att 
delta i aktiviteter efter skoldagens slut. Träningstiderna för de äldre eleverna 
ligger senare på kvällen och då är det till fördel för eleverna att börja senare på 
dagen.

Kan inte trafikkostnaderna sänkas enligt gällande förslag är risken överhän-
gande att besparingar måste göras på all trafik i kommunen. Det leder till ytterli-
gare väntetider för eleverna både före och efter skoldagen samt att trafiken inte 
kan utvecklas för resten av kommunens invånare.  

Idag har högstadieskolorna problem med att anpassa schemat till de två bussav-
gångar som erbjuds på eftermiddagarna. Med det nya förslaget kommer det att 
finnas fler bussavgångar och därmed underlättas schemaläggningen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från skolskjutssamordnare daterad den 19 februari 2019 

inkl bilaga 1 Ramtider 190115.

2. Protokoll från social- och utbildningsnämnden den 6 februari 2019 § 28.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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