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Ärendelista

§ 103 Ändring i föredragningslistan 3
§ 104 Beslut om extra möte med arbetsutskott 

och nämnd 2020
2019/655 4

§ 105 Intern budget 2020 social- och 
utbildningsnämnden

2019/173 5 - 6

§ 106 Möjlighet till ekonomiskt bistånd vid viss 
vuxenutbildning

2019/832 7
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-12-06

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 103

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Ärendet Beslut om extra möte med arbetsutskott och nämnd 2020 flyttas först i 
föredragningslistan.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-12-06

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 104 Dnr 2019/655 – 00 

Beslut om extra möte med arbetsutskott och nämnd 
2020

Beslut
Arbetsutskottet fastställer de föreslagna dagarna för extra möten, arbetsutskott 
onsdagen den 8 januari 2020 kl 15:30 och social- och utbildningsnämnd 
onsdagen den 15 januari 2020 kl 15:30.

Beskrivning av ärendet
Ett extra möte med arbetsutskottet respektive social- och utbildningsnämnden 
behöver läggas in i början av år 2020 för att behandla budget 2020.

Förslag är onsdagen den 8 januari kl 15:30 för arbetsutskottet och onsdagen 
den 15 januari kl 15:30 för nämnden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 5 december 2019.

______

Beslut skickas till
SUN ledamöter och ersättare
Förvaltningsledning
Ekonomer (NA, CA)
Kommunstyrelsens kansli för kännedom
Publicering på hemsidan
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-12-06

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 105 Dnr 2019/173 – 04 

Intern budget 2020 social- och utbildningsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden antar förslaget till fördelning av internbudget 
för verksamhetsåret 2020.
På nämndens sammanträde i januari 2020 fastställes de reviderade 
verksamhetsplanerna för utbildning respektive individ- och familjeomsorgen.

Beslut
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att i verksamhetsplanerna tydligt 
synliggöra vilka konsekvenser internbudgeten får för nämndens förutsättningar 
att nå satta mål.

Beskrivning av ärendet
I nedanstående tabeller presenteras förslag till intern fördelning av social- och 
utbildningsnämndens driftbudgetmedel för utbildningsverksamheterna och för 
individ- och familjeomsorgen (IFO, f d social välfärd) för verksamhetsåret 
2020. 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 om en budgetram för 
SoU Utbildning om 460 000 tkr, med ett särskilt riktat tillskott om 1 000 tkr för 
förstärkning av elevhälsan, vilket sålunda ger en sammanlagd budgetram om 
461 000 tkr. Vid samma kommunfullmäktige beslutades om en budgetram för 
IFO om 163 000 tkr. 

Förvaltningens kommentarer till de förutsättningar som råder utifrån beslutad 
budgetram presenteras i tjänsteskrivelsen för respektive område och 
verksamhetsgruppering. 

Utbildning
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 5 december 2019.

Behandling
Mikaela Nordling (M) föreslår att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att 
i verksamhetsplanerna tydligt synliggöra vilka konsekvenser internbudgeten får 
för nämndens förutsättningar att nå satta mål.

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet 
beslutat enligt detta.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
Förvaltningschef för åtgärd
Ekonomer (NA, CA)
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-12-06

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 106 Dnr 2019/832 – 75 

Möjlighet till ekonomiskt bistånd vid viss vuxenutbild-
ning

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Riktlinje avseende ekonomiskt bistånd vid studier revideras så att möjlighet 

finns till ekonomiskt bistånd vid viss vuxenutbildning för personer som är 
inom jobb- och utvecklingsgarantin och de som uppburit försörjningsstöd 
längre tid än 1 år sammanhängande

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram kriterier för bedömning för när det 
kan bli möjligt för en person att komma i fråga för att få försörjningsstöd 
vid vissa studier

3. Förvaltningen får i uppdrag att bilda samrådsgrupp för bedömning och 
beslut om personer kan komma ifråga för den utökade riktlinjen

Beskrivning av ärendet
I Ludvika kommun är det många personer som uppbär ekonomiskt bistånd och 
har låg utbildningsbakgrund. Vi ser ett behov av att personer väljer att utbilda 
sig. Nuvarande riktlinjer för ekonomiskt bistånd medger i princip inte att en 
individ erhåller försörjningsstöd samtidigt med studier. Vid studier är det 
många som får lägre ersättning via studiemedel än när de inte studerar och har 
försörjningsstöd. Detta gör att de kanske väljer bort studier för kortsiktigt 
bättre ekonomi istället för en långsiktigare väg till bättre inkomst efter studier. 
Förvaltningen föreslår att riktlinje avseende ekonomiskt bistånd vid studier 
revideras så att möjlighet till ekonomiskt bistånd vid viss vuxenutbildning 
möjliggörs om övriga kriterier för beviljande av ekonomiskt bistånd är 
uppfyllda.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 5 december 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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