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Plats och tid Hyttan, Centrumhuset, tisdagen den 5 februari 2019 kl 09:00 – 12:30 

Beslutande Ledamöter 

Bengt Norrlén (S), Ordförande 
Håkan Svensson (S), § 12 
Maria Söderlund (S) 
Lars-Ove Norling (S) 
Jens Hellberg (S) 
Gunhild Wallenius (V) 
Håkan Jansson (C) 
Gertrud Jernberg-Zernig (M) 

 
Helena Giliusson (M) 
Pia Johansson (SD) 

 Ersättare 

Vali Popescu (S) 
Im Nunez (MP) 
Karin Winqvist (M) 

 
Tjänstgörande 
Tjänstgörande §§ 13-20 

Övriga närvarande Maria Ronsten, förvaltningschef 
Helena C Bergh, förvaltningsekonom 
Linn Leksell, verksamhetschef IFO 
Heléne Nyman, nämndsekreterare 

 

Justerare Gertrud Jernberg Zernig 

Justeringens plats och tid Centrumhuset, 2019-02-05 kl 13:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 12-20 
 Heléne Nyman  

 Ordförande 

  

 Bengt Norrlén  

 Justerare 

  

 Gertrud Jernberg Zernig  

 
 ANSLAG/BEVIS 
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§ 12 Dnr 2019/00014  

Bokslut 2018 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat bokslut för 2018 samt att överlämna detsamma till 

kommunfullmäktige, med tillägget att budget 2018 förutsatte full 

kostnadstäckning för ekonomiskt bistånd, vilket i bokslut 2018 är ett 

underskott på 3.353.000 kronor. Detta innebär att Familje- och 

utbildningsförvaltningens underskott reduceras till 2.183.000 kronor.               

Ärendebeskrivning 

Upprättat bokslut gicks igenom av förvaltningsekonom Helena C Bergh, 

förvaltningschef Maria Ronsten och verksamhetschef Linn Leksell.  

Beslutsunderlag 

 -Bokslut 2018                
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§ 13 Dnr 2019/00012  

Kontaktpolitiker 2019-2022 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag om kontaktpolitiker.  

Ärendebeskrivning 

Inför varje ny mandatperiod utser familje- och utbildningsnämnden 

kontaktpolitiker bland sina ordinarie ledamöter och ersättare. 

Kontaktpolitikernas uppgift är att vara nämndens länk till och från 

verksamheterna.  

Kontaktpolitiker väljs till de olika förskole- och skolområdena, skolbibliotek 

och individ- och familjeomsorg. I rollen som kontaktpolitiker företräder 

ledamoten hela familje- och utbildningsnämnden, inte det parti politikern 

tillhör. 

Vid dagens möte gick vi igenom listan och uppdaterade med nya ledamöter.  

Beslutsunderlag 

-Lista över kontaktpolitiker   Bilaga      
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§ 14 Dnr 2019/00009  

Internkontroll / Systematiskt kvalitetsarbete 2019 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Skyldigheten att ha systematiskt kvalitetsarbete för Familje- och 

utbildningsnämnden utgår från bestämmelser ibland annat Skollagen och 

Socialtjänstlagen. 

Varje månad kommer det att genomföras internkontroller inom 

verksamheten och redovisning kommer lämnas till nämnden under ämnet 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Vid dagens sammanträde redogjordes för följande punkter: 

Sammanställning över incidenter 2018 

Sammanställning över tillbud och olycksfall 2018 

Betyg höstterminen 2018 

Skolpliktskontroll januari 2019 

Uppföljning 2018 av anmälningar och utredningstider barn och unga 

Uppföljning 2018 ekonomiskt bistånd – ärenden och beslut 

Ärenden och insatser missbruksgruppen 

Klagomål – 5 inkomna sedan senaste rapportering 180424    

Sjukstatistik personal 2018 

 

Beslutsunderlag 

-Enligt ovan                           
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§ 15 Dnr 2019/00010  

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2019 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Fattade delegationsbeslut: 

2018.353-605 Barnomsorg i annan kommun, Ludvika 

2018.356-605 Skolgång i annan kommun, Ludvika 

2018.357-605 Skolgång i annan kommun, Skinnskatteberg 

2019.17-611  Uppskjuten skolplikt, Bergaskolan 

 

Beslutsunderlag 

-Enligt ovan 
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§ 16 Dnr 2018/00142  

Ansökan om verksamhetsbidrag / föreningsbidrag 2019 
- BRIS 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att bevilja BRIS bidrag med 15.000 kronor.  

Ärendebeskrivning 

BRIS - Barnens Rätt I Samhället - ansöker om föreningsbidrag för 2019 med 

21.380 kronor 

Beslutsunderlag 

-Årsberättelse 2017 

-Stadgar 

-Budget och prognos 

-Långsiktig plan 

-Verksamhetsberättelse 2017 

-Årsmötesprotokoll 

- Ansökningsblankett 
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§ 17 Dnr 2019/00026  

Behörighet att fatta beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt LVU och LVM 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts fem ordinarie ledamöter 

får fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM.  

För mandatperioden 2019-2022 är dessa ledamöter följande: 

Ordföranden Bengt Norrlén, vice ordföranden: person ej fastställd,  

ledamot Maria Söderlund, ledamot Håkan Jansson, ledamot Gertrud Jernberg 

Zernig.   

Ärendebeskrivning 

Det är socialnämnden (i Smedjebacken Familje- och utbildningsnämnden) 

som beslutar om omedelbart omhändertagande men beslutanderätten kan 

delegeras till ett utskott. Ofta är det mycket bråttom att få fram ett beslut och 

därför kan beslutanderätten även delegeras till nämndens ordförande eller 

annan ledamot som nämnden har förordnat, som får fatta beslut i de fall man 

inte hinner invänta ett beslut i nämnden. Nämnden kan på det här sättet 

fördela beslutanderätten så att det vid helger och under semestrar alltid finns 

någon som lätt kan nås för prövning av fråga om omedelbart 

omhändertagande. (6§ LVU, 13§ LVM, 6 kap. 39§ KL) Beslutet ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Föreslås att familje- och utbildningsnämnden fattar beslut om att Familje- 

och utbildningsnämndens arbetsutskotts fem ordinarie ledamöter får fatta 

beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM.  

 

För mandatperioden 2019-2022 är dessa ledamöter följande: 

Ordföranden Bengt Norrlén, vice ordföranden: person ej fastställd, 

ledamot Maria Söderlund, ledamot Håkan Jansson, ledamot Gertrud Jernberg 

Zernig  

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-28   
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§ 18 Dnr 2019/00027  

Rapportering icke verkställda beslut och avbrott enligt 
4 kap. 1 § SoL4:e kvartalet 2018 IFO 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten samt att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Rapportering gäller gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verkställs 

på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Typ av 

insats, beslutsdatum, personnummer och kön samt anledning till att beslutet 

ej verkställts ska rapporteras till Inspektionen för Vård och Omsorg IVO, 

familje- och utbildningsnämnden, kommunens revisorer och 

kommunfullmäktige (avidentifierade uppgifter). Varje icke verkställt beslut 

rapporteras till IVO i en individrapport. När ett ärende som tidigare 

rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden rapportera 

detta till IVO och revisorerna. Rapporteringen görs via e-tjänst. 

 

För individ- och familjeomsorg fanns 4:e kvartalet 2018 två beslut som inte 

hade verkställts inom 3 månader.   

Beslutsdatum Insats Kön Födelseår Anledning till att beslutet ej 

verkställts 

2018-07-06 

 

Öppenvård 

 

Flicka 

 

2014 

 

Brister i dokumentation. 

Felregistrering av beslut där 

utredningen avslutas utan 

insatser. Beslutet verkställdes 

2019-01-07. 
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2018-09-13 Kontaktperson Kvinna 1991 Arbetsbelastning. Prioriteringar 

gjorde att handläggningen ej höll 

tidsramen. Sökande återtog 

ansökan 2019-01-18, samma dag 

som insatsen skulle verkställas. 

Ärendet avslutades utan 

verkställt beslut. 

 

Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg gjord 2019-01-25. 

Rapportering till kommunens revisorer 2019-01-25. 

Familje- och utbildningsnämnden föreslås överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

- Rapportering daterad 2019-01-25 
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§ 19 Dnr 2019/00028  

Skolsituationen vid Hagge skola 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna att Hagge skola 

blir en F-3 skola som den är byggd för samt 

utreda om eleverna i år 4-6 vid Hagge skola får plats vid Röda Berga- / 

Bergas utbildningsområde från och med höstterminen 2019.       

Ärendebeskrivning 

Elevernas arbetsmiljö vid Hagge skola har lyfts i olika sammanhang genom 

åren, av både vårdnadshavare, pedagoger och skolledning.  

Från början är Hagge skola byggd för F-3-verksamhet. Därefter har vi utökat 

verksamheten till att omfatta även år 4-6.  

Då Hagge skola saknar specialsalar som t ex slöjd, musik och 

hemkunskapssalar, bussas eleverna till Bergaskolan. Eleverna i år 6 reser 

även till Bergaskolan för språkvalsundervisning.  

Transporterna mellan Hagge och Bergaskolan tar upp stor del av skoldagen, 

vilket medför svårigheter att få tiden att räcka till för den garanterade 

undervisningstiden. Detta i sin tur medför att det blir korta raster under 

elevernas skoldagar. 

Lokalmässigt är det mycket trångt på Hagge skola och även pedagogernas 

arbetsmiljö påverkas av att det inte är ändamålsenliga lokaler för den 

verksamhet som bedrivs. Skolgården räcker heller inte till för den mängd 

elever som är ute, trots att det gjorts anpassningar med olika rasttider.  

Med anledning av ovanstående är vårt förslag att Hagge skola blir en F-3 

skola som den är byggd för. Detta medför att vi måste utreda om det är 

möjligt att eleverna i år 4-6 vid Hagge skola får plats vid Röda Berga- / 

Bergas utbildningsområde från och med höstterminen 2019.       

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-01                   
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§ 20 Dnr 2019/00005  

Informationsärenden 2019 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar 

att med beaktande lägga informationsärendet till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

- Karin Winkvist rapporterade från ett besök på förskolan Solhyttan förra 

veckan som kontaktpolitiker.  

- Im Nunez rapporterade från ett besök på Bergaskolan som kontaktpolitiker 

igår.  

- ”Hemmarsittarteamet” bestående familjebehandlare, kurator, elevstödjare, 

specialpedagog och rektor informerade om hur man arbetar med 

"hemmasittare", dvs elever som inte kommer till skolan. Även socialtjänsten 

är med i arbetsgruppen. En närvaropolicy är framtagen som personalen ska 

arbeta efter. Frånvarostatistik kan enkelt tas fram ur Infomentor som är 

kommunens lärplattform. För att uppnå bättre resultat säger teamet att dom 

skulle behöva ytterligare en elevstödjare.              

Beslutsunderlag 

-Muntliga rapporter.      

 

 


