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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-11
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 12

Ändring i föredragningslistan
Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärenden tillkommer:
- Coronavirus
- Återkrävd förskoleavgift
Följande ärenden utgår:
- Förslag till budget 2021 – Individ- och familjeomsorgen
- Förslag till budget 2021 - Utbildningsverksamheten
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-11
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 13

Dnr 2019/832 – 75

Möjlighet till ekonomiskt bistånd vid viss vuxenutbildning – Förslag till riktlinjer och kriterier
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Social- och utbildningsnämnden beslutar att kriteriernas punkt två (”Är
långtidsarbetslös”) stryks och punkt ett får följande lydelse: ”Har
sammanhängande uppburit ekonomiskt bistånd längre än ett år och stått till
arbetsmarknadens förfogande.”
2. Social- och utbildningsnämnden antar Kriterier för möjlighet till
ekonomiskt bistånd vid viss vuxenutbildning daterad den 28 februari 2020
efter ändring enligt beslutspunkt ett ovan.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att de redaktionella rättningarna i tjänsteskrivelsen görs
till nämndens möte den 25 mars 2020.

Beskrivning av ärendet
Kriterier som komplimenterar kommunens riktlinjer för Handläggning av ekonomiskt bistånd har tagits fram och utgör bedömningsgrund för när det kan
vara möjligt att få försörjningsstöd vid vissa studier. Bedömning av om en
person är aktuell för fortsatt bistånd vid viss vuxenutbildning i enlighet med kriterierna sker i en samrådsgrupp bestående av representanter från socialtjänsten,
arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI), Västerbergslagens
utbildningsförbund (VBU), studie- och yrkesvägledare samt vid behov deltagare
från Arbetsförmedlingen.
Förvaltningens förslag till beslut:
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner kriterierna för möjlighet till
ekonomiskt bistånd vid viss vuxenutbildning.
2. Social- och utbildningsnämnden godkänner samrådsgruppen som ska
bedöma och besluta utifrån kriterierna

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 28 februari 2020.
2. Kriterier för möjlighet till ekonomiskt bistånd vid viss vuxenutbildning
daterad den 28 februari 2020.
Justerandes sign
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Behandling
Fredrik Trygg (SD) och Mohammed Alkazhami (S) föreslår några redaktionella
ändringar i tjänsteskrivelsen.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att arbetsutskottet
beslutat att rättning i tjänsteskrivelsen görs till nämndens möte den 25 mars
2020.
Mikaela Nordling (M) föreslår att punkt två (”Är långtidsarbetslös”) i kriterierna
stryks och punkt ett får följande lydelse: ”Har sammanhängande uppburit
ekonomiskt bistånd längre än ett år och stått till arbetsmarknadens förfogande.”
Ordförande ställer proposition på Mikaela Nordlings förslag och finner att
arbetsutskottet föreslår nämnden besluta enligt detta.
Mikaela Nordling (M) föreslår att de två beslutspunkterna i förvaltningens
förslag ersätts av en punkt med lydelsen: Social- och utbildningsnämnden antar
kriterier för möjlighet till ekonomiskt bistånd vid viss vuxenutbildning daterad
den 28 februari 2020.
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Mikaela Nordlings och finner att
arbetsutskottet föreslår nämnden besluta enligt Mikaela Nordlings förslag.
______
Beslut skickas till
Social-och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-11
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 14

Dnr 2020/86 – 70

Kvalitetsberättelse 2019 individ- och familjeomsorgen – Redovisning
Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar individ- och familjeomsorgens
kvalitetsberättelse 2019.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsberättelsen beskriver hur individ- och familjeomsorgens arbete med att
systematiskt och förlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har
bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens
kvalitet och vilka resultat som uppnåtts. Kvalitetsberättelsen upprättas i enlighet
med bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 25 februari 2020.
2. Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorgen 2019 daterad den 25
februari 2020.
______
Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-11
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 15

Dnr 2020/100 – 70

Verksamhetsberättelse individ- och familjeomsorgen Redovisning
Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar individ- och familjeomsorgens
verksamhetsberättelse för 2019.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsberättelsen redovisar individ- och familjeomsorgens verksamhet
2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 3 mars 2020.
2. Verksamhetsberättelse individ- och familjeomsorgen 2019 daterad den 27
februari.
______
Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-11
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 16

Dnr 2020/136 - 00

Presentation av social- och utbildningsförvaltningens
organisation
Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen går igenom organisationsscheman över social- och
utbildningsförvaltningens olika verksamheter.

Beslutsunderlag
1. Organisationsschema SOU 2020.
______
Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-11
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 17

Dnr 2019/709 - 71

Förskolekön mars 2020 - Rapport
Arbetsutskottets förslag till beslut
Social-och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av beläggning och
kösituation.

Beskrivning av ärendet
Skollagen kap 8 styr erbjudandet av förskoleplatser inom en kommun.
I Ludvika kommun är det 204 barn i kö per den 28 februari 2020. 29 barn har
tackat nej till skäligt erbjudande och 42 barn har uppnått 4-månadersregeln
under januari och februari 2020 vilket innebär att de har rätt till en placering.
Barngruppernas storlek har ökat med 0,8 barn sedan november och snittet per
avdelning är 17.0 barn per den 28 februari. Snittnärvarotiden för barnen på
respektive förskola varierar med en differens på 15,6 timmar, en differens som
ökat med 2 timmar sedan januarimånads statistik. Förändring har skett vid den
förskola som i januari låg högst i snitt timtid och nu utökat den snitt tiden.
I förhållande till budgetram och oklarhet vid byggnadsprojekt reduceras den
planerade utökningen med 90 platser under 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 1 mars 2020.
2. Förskoleköstatistik 28 februari 2020.
______
Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-11
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 18

Dnr 2020/137 – 71

Förutsättningar för att förtäta utifrån 15-timmarsbarn
- Rapport
Arbetsutskottets förslag till beslut
Social-och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten
förutsättningar för att förtäta utifrån 15 timmars barn.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av social- och utbildningsnämnden den 15 januari 2020 § 2 har
förvaltningen sett över förutsättningar och konsekvenser för och av en
förtätning utifrån antalet nuvarande placerade barn med en schema tid på 15
timmar.
Förtätning av barn bidrar inte till högre måluppfyllelse utan det bidrar till
försämrade uppväxtvillkor för barn som redan lever inom utsatta områden.
Forskning visar att förskolan främst gynnar barn från resursfattiga familjer.
(Persson, 2014 pedagogiska relationer i förskola.) Bäret, Marnäs och Skogsgläntan
verkar alla i Ludvikas mest segregerade områden.
Psykologisk forskning lyfter fram att ett ökat antal barn i barngrupperna leder
till för många relationer för barn att förhålla sig till. Miljöspsykologisk forskning
visar på stora barngrupper som bidragande orsak till stress och ohälsa.
Förtätning av barn kräver mer resurser, fler barn bidrar till en höjning av
personalkostnader.
Barnkonventionen som lag understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och
utveckling. Där förskolan till stor del medverkar till barns fysiska, psykiska och
sociala utveckling.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 25 februari 2020.
______
Beslut skickas till
Social-och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-11
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 19

Dnr 2020/140 – 71

Regelverk för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg. Taxor och avgifter - Information
Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Muntlig presentation och diskussion av utkast till reviderat regelverk för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Förvaltningen arbetar vidare med förslaget och presenterar det på social- och
utbildningsnämndens möte i april 2020.
______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-11
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 20

Dnr 2019/853 - 62

Återremiss av rapport om konsekvenser av ändrade
buss- och skoltider för kommunens grundskolor
Beslut
Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för att kompletteras
med de viktigaste punkterna som är prioriterade åtgärder.
Ärendet tas upp på social- och utbildningsnämnden den 25 mars 2020.

Beskrivning av ärendet
Inför innevarande läsår 2019/2020 genomfördes en omfattande förändring för
kommunens grundskolor och gymnasieskolor. Förändringen innebar ändrad
styrning av skolskjutstiderna från region Dalarna, som i sin tur ledde till en
ganska stor ändring av skolornas ramtider, dvs start- och sluttider på
skoldagarna. Det blev även en styrning av utlägget av skoldagar under läsåret,
vilket under innevarande läsår innebar att avslutningsdagen för läsåret infaller
på samma dag för grundskolorna och gymnasieskolan inklusive ”studenten”.
Ett arbetssätt som sedan många år inte förekommit i Ludvika kommun då det
finns risk för att många ungdomar vill fira sin avslutning och det kan bli
”stökigt” på kvällen. Inför kommande läsår upprepas inte det med samma
avslutningsdag.
Ramtiderna för att med start- och sluttider ändrades så att tidigare har det varit
grundskolorna som startat först på morgonen och även då slutat först på
eftermiddagen, numera är det tvärtom så att gymnasiet startar tidigare än våra
högstadieskolor.
Ändringen av starttiderna har inneburit att förvaltningens fritidshem på de
skolor som fått senare starttider har fått fler barn på morgonen men ingen
skillnad på eftermiddagarna, personalkostnaden blir högre.
Ett stort problem har det blivit för våra högstadieskolor med att både start- och
sluttiderna är mycket senare än tidigare läsår. Trots detta har eleverna som reser
inte fått särskilt senare avresetider från hemmet på morgonen.
Rektorerna ger en bild av elever som är trötta och hungriga på slutet av dagen
och som då ska hem och göra hemuppgifter och förhoppningsvis ha en
meningsfull fritid. Måluppfyllelsen för studierna blir påverkad negativt.

Justerandes sign
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Undervisningstiden utifrån timplanen har påverkats negativt i flera skolor.
Eleverna missar undervisningstid framförallt de elever som behöver resa på
skoltid till andra timplanebundna ämnen som bedrivs på andra skolor.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten.
2. Social- och utbildningsnämnden beslutar att skicka rapporten, inklusive
bilaga, för kännedom till kommunstyrelsen, kommunens nämnder och
Västerbergslagens utbildningscentrum (VBU).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 8 mars 2020.

Behandling
Håkan Frank (M) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att
kompletteras med de viktigaste punkterna som är prioriterade åtgärder.
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot eget förslag på återremiss och
finner att arbetsutskottet beslutat att återremittera ärendet.
______
Beslut skickas till
Förvaltningschef för verkställighet
Akten

Justerandes sign
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§ 21

Dnr 2020/16 – 69

Yttrande över motion Nya tankesätt i skolan
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser att förslaget är delvis tillgodosett då det som föreslås
i motionen i punkten tre pågår och att förslaget i punkterna ett och två avslås.

Beskrivning av ärendet
Nya tankesätt i skolan, Centerpartiet föreslår i motion daterad den 27 december
2019
 att Ludvika kommun ordnar studiebesök till Borlänge kommun för att ta
del av deras projekt
 att Ludvika kommun genomför ett försök med mer fysisk rörelse i en klass,
eller en utpekad grupp elever på olika skolor för att se vilka resultat det ger
 att Ludvika kommun kan sprida erfarenheter av de morgonpulspass som
Lorensbergaskolan haft, till andra skolor i kommunen
Motionen skriver om aktuell forskning som pågår och som gjorts. Dessa
forskningsresultat har påvisat vikten av fysisk aktivitet och ökad koncentration
för inlärning och prestation. Förvaltningen instämmer helt i det.
Skolverket har även de samma inställning och en utökning av timplanen för
grundskolans ämne idrott- och hälsa skedde till hösten 2019. Utökningen var
100 timmar, från 500 timmar till 600 timmar under grundskolan. Av de 100
timmarna är 20 av dem förlagda mellanstadiet och 80 timmar på högstadiet.
Detta innebär fler tillfällen av rörelse än tidigare. Skolor i de lägre åldrarna
organiserar mer rastaktiviteter utomhus utifrån förutsättningar och möjligheter,
allt för att stimulera elever till rörelse och lek.
Ludvika kommuns övriga skolor tar redan del av Lorensbergaskolans
erfarenheter och analys av och kring pulspassen, för att kunna ta vara och
eventuellt bygga vidare på den erfarenheten, i kommunens övriga grundskolor.
Detta utifrån lokalmässiga och personella förutsättningar samt möjligheten
utifrån skolskjutsar. Under våren 2020 finns en plan för hur alla rektorer i
grundskolan vid en gemensam rektorsträff, tar del av de erfarenheter
Lorensbergaskolan gjort med anledning av de organiserade morgonpulspassen.
Här är några punkter som Lorensbergaskolan kommer att berätta om.
 Hur har organisationen sett ut?
 Vilka och hur många elever har deltagit?
Justerandes sign
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 Kostnader?
 Finns mätbara effekter på elevers lärande, koncentration och uthållighet?
Varje rektor får utifrån detta se över möjligheterna att på olika sätt organisera
för mer rörelse i skolan. I beaktande behöver här tas till lokalmässiga och
personella förutsättningar samt möjligheten utifrån skolskjutsar.
Förvaltningen bedömer att i dagsläget har den utökning av timplanen idrott
samt utveckling av de pågående projekten med fokus på rörelse och utevistelse
är tillräckligt och föreslår att punkterna ett och två i motionen avslås.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 5 mars 2020.
2. Motion Nya tankesätt i skolan från Centerpartiet daterad den 27 december
2019.
______
Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden

Justerandes sign
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2020-03-11
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 22

Dnr 2020/85 – 60

Prognos för elevutvecklingen läsåren 2020/21-2025/26
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.
2. Projektplanen med ombyggnationer av Knutsbo och Junibacken avslutas.
3. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att tillsammans
med Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) utreda och
kostnadsberäkna en eventuell utbyggnation av Solvikskolan med 100-200
elevplatser.
4. Förvaltningen uppdras jobba vidare i samarbete med Region Dalarna med
att flytta Familjecentralen till andra lokaler och därmed frigöra ”Lilla Kyrk”.
5. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen och LKFAB att
snabbutreda projektet att leasa moduler för att så snabbt som möjligt
avlasta Kyrkskolan med att Vasaskolan bli minst en f-4 skola.
6. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen och LKFAB att
utreda hur Vasaskolan kan byggas om med målet att bli en f-6 skola eller
om inte det går utrymmesmässigt hur stor den kan bli i omfattning med
elever i årskurserna 4-6.
7. Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med LKFAB utreda
möjligheten att placera en modul med plats för cirka 50 elever vid
Knutsboskolan för att avlasta Lorensberga.
8. Social- och utbildningsnämnden beslutar att ventilationen på Rackethallen
åtgärdas och ett förråd byggs.
9. Flexibla lokallösningar i nybyggnationer för att möjliggöra växling mellan
skolverksamhet och förskoleverksamhet.
10. Social- och utbildningsnämnden vill ha en återrapport per punkt 3-7 med en
projektbeskrivning innehållande en preliminär hyres- eller
kostnadsberäkning.

Beskrivning av ärendet
Rapporten består i en prognos över utvecklingen av elevantalet under en
femårsperiod. Elevsiffrorna för denna prognos är uttagna den 10 mars 2020
Justerandes sign
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och bygger på det elevantal som förvaltningen beräknas ha på skolorna i augusti
2020.
Förvaltningen och Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) har en
arbetsgrupp som ska ta fram en långsiktig ”Lokalförsörjningsplan” och i arbetet
med den har arbetsgruppen använt ovanstående rapport och ser att några delar
ur den måste prioriteras innan planen är klar.
Innevarande läsår är elevantalet vid mätdatumet 3157 inklusive Olympicaskolan
och elever från andra kommuner som valt att gå i Ludvika.
Till 2025/2026 så prognosticeras elevantalet till 3319. Utifrån dagsläget innebär
detta en ökning med 162 elever.
Under de kommande fyra läsåren kommer elevantalet inom grundskola att öka
nästan varje år.
Ökningen är fördelade olika mellan de olika skolorna. I stort sett kan
förvaltningen konstatera att de skolor som har störst elevökning är Kyrkskolan,
Solviksskolan och Lorensbergaskolan. Utanför centralorten är det Parkskolan
som ökar mest.
Åtgärder för att möte denna elevökning måste utredas vidare i samarbetet med
LKFAB.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 2 mars 2020.
2. Elevprognos 2020-21 till 2025-26 daterad den 10 mars 2020.

Behandling
Mikaela Nordling (M) föreslår att ytterligare en beslutspunkt läggs till med
lydelsen ”Flexibla lokallösningar i nybyggnationer för att möjliggöra växling
mellan skolverksamhet och förskoleverksamhet.” (Punkt 9.)
Mohammed Alkazhami (S) föreslår att det i beslutspunkt 3 ändras till 100—200
elevplatser.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att arbetsutskottet
föreslår social- och utbildningsnämnden besluta enligt dessa.
Till nämndens möte den 25 mars 2020 uppdateras underlaget med en ny
elevprognos.
______
Beslut skickas till
Förvaltningschef för verkställighet
Social- och utbildningsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Coronavirus
Behandling
Diskussioner kring frågor och rekommendationer om coronaviruset (covid 19).
Information har gått ut till cheferna via kommunens säkerhetsansvariga.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Återkrävd förskoleavgift
Behandling
På fråga från Mohammed Alkazhami (S) informerar förvaltningen att det finns
möjligt att delbetala förskoleavgiften som återkrävts från en del vårdnadshavare.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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