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§ 18

Yttrande - Per-Ola Ahlströms (SD)
motion om införande av etableringslån
istället för försörjningsstöd

Dnr 2020-000055 631
Sammanfattning
Per-Ola Ahlström (SD) anför följande i sin motion:
Alla asylsökande får idag en ersättning, en så kallad LMA-ersättning. När en
nyanländ sedan får uppehållstillstånd, och därefter beslutar sig för att bosätta
sig i en kommun, så upphör denna ersättning. Istället går en annan statlig
ersättning in, en så kallad etableringsersättning. Denna ersättning är
prestationsbaserad och förutsätter att den nyanlände först varit på samtal hos
arbetsförmedlingen. I glappet mellan dessa två ersättningar så blir det oftast så
att kommunen tvingas betala ut försörjningsstöd.
I ett flertal kommuner till exempel Vansbro, Växjö, Kävlinge och nu senast
Ängelholm har man däremot tänkt annorlunda. Där har man beslutat sig för att
istället för ett försörjningsstöd införa ett så kallat etableringslån med
återbetalningsskyldighet. I Vissa kommuner erbjuder man etableringslån innan
den nyanlände har varit på samtal hos arbetsförmedlingen (t.ex. Vansbro,
Vansbromodellen) och i vissa kommuner för hela perioden mellan de två
statliga ersättningarna betalas ut. (t.ex. Växjö). I Växjö har man sagt att detta lån
sedan ska betalas av under en period av tre år.
Särskilt med den nu lite osäkra perioden där arbetsförmedlingen inte riktigt vet
hur dom ska organisera sig så är det extra relevant då nyanländas samtal med
dom riskerar dra ut extra mycket på tiden och därav försena etableringsstödet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Avesta:
• Att ge kommunstyrelsen tillsammans med lämpliga nämnder och
förvaltningar i uppdrag att utreda och ge förslag på hur försörjningsstöd till
nyanlända kan omvandlas till etableringslån enligt 9 kap 2§ socialtjänstlagen,
samt möjlighet att koppla detta till krav på motprestation i form av arbete eller
uppnådda studiemål. Uppdraget bör innefatta att granska hur detta genomförts
i kommuner som t.ex. Växjö
• Att uppdraget ska återrapporteras till berörda nämnder senast 2020-10-31
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§ 18 (forts)
Tjänsteutlåtande Integrationsenheten
Enhetschef för integrationsenheten har givits i uppdrag att beskriva hur Avesta
kommun kan införa återkrav/etableringslån i handläggningen av ekonomiskt
bistånd i det så kallade ”Glappet” i enlighet med Vansbro kommuns modell.
I Vansbro kommun beviljas ekonomiskt bistånd i Glappet som förskott på
förmån mot återkrav.
Glappet avser den period från det att dagersättning från Migrationsverket
(LMA) har upphört till dess att personen får sin
etableringsplan/etableringsersättning. Den enskilde hamnar i ett glapp på grund
av att det är två olika system som möts, LMA betalas ut i förskott och
etableringsersättningen i efterskott. Det är inte den enskilde som skapar
Glappet. Kommunerna får schablonersättning från staten för kostnader i
Glappet, som dock inte alltid inte täcker hela kostnaden.
Avesta – nuvarande rutiner
Det finns vid integrationsenheten goda rutiner för handläggning av ansökan om
ekonomiskt bistånd i Glappet.
Enligt befintliga rutiner för handläggningen i Glappet fattas inte beslut om
förskott på förmån med återkrav i etableringsersättning. Ersättningen räknas
som inkomst den månad utbetalning sker. Om personen/hushållet har ansökt
om socialförsäkringsförmåner såsom underhållsstöd, bostadsbidrag,
föräldrapenning och äldreförsörjningsstöd skickas en framställan till
Försäkringskassan med begäran om utbetalning till kommunen i retroaktiv
ersättning.
För utbetalning ekonomiskt bistånd ställs krav på att sökande gjort allt i sin
makt för att lösa sin ekonomiska situation. Individen ska vid ansökan uppvisa:
- Id-kort
- Beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket + UT-kortet
- Bankkonto-nummer
- Redovisa ekonomiska tillgångar
- Bostadskontrakt
- Hyresavi
Klienten skall även inför besöket ha:
- Anmält ny adress till Skatteverket
- Anmält sig på Arbetsförmedlingen

Justerandes signatur
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- Ansökt om Bostadsersättning / Bostadsbidrag på Försäkringskassan
- Lämnat ansökan till SFI (utbildning i svenska för invandrare)
Om något av ovanstående inte är gjort uppmanas personen att göra detta och
återkomma med handling som intygar att detta är gjort. Därefter görs en
beräkning om personen har rätt till ekonomiskt bistånd.
Vansbro kommun
I Vansbro kommun har man infört rutiner för handläggningen av ansökan om
ekonomiskt bistånd i Glappet som innebär att allt ekonomiskt bistånd i Glappet
beviljas som förskott på förmån mot återkrav.
Exempel 1: En person får uppehållstillstånd och LMA upphör fr o m 1 januari
och har sitt etableringssamtal samma dag på Arbetsförmedlingen och blir
berättigad till etableringsersättning fr o m 1 januari. Denna ersättning kommer
att betalas ut den 10 februari. I avvaktan på denna utbetalning ansöker
personen om ekonomiskt bistånd. Vansbro kommun beviljar då ekonomiskt
bistånd som förskott på den ersättning eller förmån som utgörs av
etableringsersättning, etableringstillägg/bostadsersättning för januari och en
återbetalningsplan upprättas.
Exempel 2: En person får uppehållstillstånd och LMA upphör fr o m 1 januari
men personen får vänta på sitt etableringssamtal på arbetsförmedlingen till den
20 januari och blir då berättigad till etableringsersättning för perioden 20/1 –
31/1. För perioden 1/1 – 19/1 får personen ingen ersättning. Personen
ansöker om ekonomiskt bistånd för januari. Även i detta fall beviljar Vansbro
kommun ekonomiskt bistånd för hela januari som förskott på den ersättning
eller förmån som utgörs av
etableringsersättning/etableringstillägg/bostadsersättning för januari och en
återbetalningsplan upprättas. Detta görs även om den enskilde inte kan påverka
när den får sitt etableringssamtal.
Jurist på SKL
Enligt Växjö som varit i kontakt med jurist på SKL framkommer att rättsläget
inte är tydligt, det saknas domar. Den dom som finns är Kammarrättsdom 2015
– 3571. Juristens tolkning är att domen öppnar upp för kommunerna att bevilja
ekonomiskt bistånd i Glappet som förskott på förmån mot återkrav enligt
exempel 1 från Vansbro kommun. Men juristen uttrycker tveksamhet till om
domen är tillämpligt i exempel 2 från Vansbro kommun då den enskilde inte
har någon ersättning att vänta för perioden 1/1 – 19/1 och att det inte beror på
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§ 18 (forts)
den enskilde. Det är inte den enskilde som har bidragit till att detta glapp
uppstår. Konsekvenserna för den enskilde utifrån Vansbro exempel 2 bör
beaktas.
Integrationsenhetens bedömning
Ett införande av förändrade rutiner att ekonomiskt bistånd i Glappet ska
utbetalas som förskott på den förmån eller ersättning som utgörs av
etableringsersättning/etableringstillägg/bostadsersättning medför att nya rutiner
för handläggning av ekonomiskt bistånd i Glappet behöver utformas och ett
nytt beslutsunderlag behöver formuleras.
Förändrat arbetssätt medför ökad administration.
2019 öppnades vid integrationsenheten 44 nya ärenden avseende det så kallade
Glappet. För handläggaren innebär det att avtal om återkrav med
avbetalningsplan ska upprättas som den enskilde ska skriva under. Detta kan
medföra att besöket med den enskilde tar längre tid och att handläggaren kan
behöva boka fler möten med den enskilde än vad som annars hade behövts.
Det blir även en ökad arbetsuppgift för de administratörer som handlägger och
följer upp återkrav. Det blir fler fakturor som månatligen ska skickas ut, följas
upp och vid behov skicka påminnelse och även föra talan till
Förvaltningsrätten. För den enskilde kan det under återbetalningsperioden
uppstå behov, t ex inköp av glasögon, tandvård som påverkar att
återbetalningsplanen måste revideras. Det är viktigt att tillse att personen inte
hamnar under skälig levnadsnivå under återbetalningsperioden.
Under första kvartalet 2020 1 januari – 31 mars har integrationsenheten tagit
emot 8 nysökande vuxna personer vilka ha haft 10 medsökande barn.
Ingen av dessa skulle av olika orsaker kunna vara aktuella för en etablerings lån.
Skälet är att kostnader antingen täckts av schablonersättningen ”Ersättning för
initiala kostnader för ekonomiskt bistånd ” Glappet” vilket kommunen erhåller
från Migrationsverket alternativt är återsökningsbart från Migrationsverket eller
Försäkringskassan. Absoluta mertalet som ankommer i dag är på anknytning.
Avesta kommun är så kallat ”nollad” vilket innebär att Avesta kommun inte är
en Bosättningskommun för anvisning av Migrationsverket.
Ersättning till kommunen för etableringsinsatser och introduktion för
nyanlända personer
Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Justerandes signatur
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Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år.
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända
personer som till exempel:
- mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
- särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem
och barnomsorg med mera
- utbildning i svenska för invandrare
- anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av
förordningen om etableringsinsatser
- samhällsorientering
- tolk
- andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
- vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. Schablonbelopp
för 2020
- 146 100 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
- 82 100 kronor för en person som har fyllt 65 år.
Ersättningen beräknas utifrån personens ålder vid utgången av månaden innan
utbetalning. Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd ”Glappet”
Den kommun som först tar emot nyanlända personer får ersättning för initiala
kostnader för ekonomiskt bistånd som kan uppstå innan den första
etableringsersättningen beviljas av Arbetsförmedlingen. Ersättningen varierar
beroende på personens ålder och om han eller hon innan mottagandet i
kommunen bodde i eget boende eller på ett anläggningsboende hos
Migrationsverket.
Kommunen får samma ersättning för kvotflyktingar som för de personer som
bott på ett anläggningsboende.
Eget boende
En kommun som tar emot personer som har bott i eget boende under tiden de
ansökt om asyl i Sverige eller en person som fått uppehållstillstånd på grund av
anknytning till någon i Sverige, får:
- 3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år
- 4 000 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år.

Justerandes signatur
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Anläggningsboende
En kommun som tar emot kvotflyktingar eller personer som bott i ett
anläggningsboende får:
- 3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år
-7 500 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år.
Utbetalning av ersättning
Ersättningen från Migrationsverket till kommunen betalas ut vid utgången av
månaden efter den månad när personen togs emot i kommunen.
Sammanfattning
- Mot bakgrund av utlåtande från jurist på SKL bedömer Integrationsenheten
att det är möjligt att införa återkrav i enlighet med exempel 1 från Vansbro
kommun även om det finns en osäkerhet i rättsläget och att införandet av
återkrav också får konsekvenser för den enskilde samt merarbete och därmed
mer kostnader för kommunen. Dock är det ytterst sällsynt att en person får
etableringssamtal vid Arbetsförmedlingen samma dag som LMA ersättning från
Migrationsverket upphör
- Eftersom Avesta kommun är så kallat ”nollade” i mottagning och att det i
stort sett endast är nyanlända som ankommer på anhörigskäl är detta inte troligt
kommer att inträffa utifrån så väl rådande Covid-19 läge i världen och Sverige
som den rådande flyktingsituationen med stängda gränser. Kostnader som
skulle kunna uppstå för kommunen är dessutom många gånger
återsökningsbart till Migrationsverket eller Försäkringskassan vilket redan görs
av integrationsenheten. Utöver detta får kommunen från Migrationsverket
ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd ”Glappet”
- Integrationsenheten bedömer att det inte är möjligt att införa återkrav enligt
exempel 2 från Vansbro kommun utifrån bedömning av jurist på SKL. Juristen
menar på att i exempel 2 beslutas om ekonomiskt bistånd som förskott på
förmån även för en period där den enskilde ej fått annan ersättning. Ett
införande av återkrav enligt exempel 2 med återbetalning även för en period där
den enskilde inte har haft annan ersättning skulle medföra konsekvenser för
den enskilde.
Förslag till beslut
-bildningsstyrelsen avstyrker förslaget.
Arbetsutskottets förslag
-bildningsstyrelsen avstyrker förslaget.
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§ 19

Ansökan om investeringsbudget ljud
och ljus Königsalen

Dnr 2020-000297 863
Sammanfattning
Kenneth Linder, enhetschef kulturskolan, ansöker om investeringsbudget för
ljus och ljud i Königsalen vid kulturskolan med anledning av flytt till nya
lokaler. Königsalen är i behov av en ordentlig ljudanläggning och scenbelysning.
Även vissa ljudreglerande åtgärder i form av tygfond som behöver installeras
för att möta olika instrumentgrupper.
Arbetsutskottets förslag
-bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget.

___
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§ 20

Ansökan om investeringsbudget Verket
allmänljus

Dnr 2020-000298 860
Sammanfattning
Kenneth Linder, enhetschef kulturskolan, ansöker om investeringsbudget för
allmänljus i Verket. Behovet har länge funnits av bättre arbetsbelysning. Idag
åtgärdas det till viss del med bygglampor som bärs runt och strålkastare ämnade
för kontsbelysning.
Arbetsutskottets förslag
-bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget.

___
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§ 21

Sportoteket blir fritidsbank

Dnr 2020-000309 816
Sammanfattning
I dag bedriver Avesta kommun Sportoteket i Blå villan intill Sportparken.
Verksamheten startades 2017, då tillsammans med Café Carl och
Jularbomuséet. Sportoteket fungerar som ett bibliotek, men med utlåning av
sport- och fritidsartiklar istället för böcker. Syftet är att locka fler till rörelse
samtidigt som det bidrar till en hållbar miljö, då utrustning som annars kanske
skulle ha kastas tas om hand och lånas ut.
Fritidsbanken är en organisation med liknande verksamhet som Sportoteket.
Fritidsbanken har, sedan starten 2013, samlat in utrustning från privatpersoner,
föreningar och företag och lånar ut den gratis. Erfarenheten visar att man
genom Fritidsbanken når nya målgrupper som tidigare inte har engagerat sig i
föreningsverksamhet och att man, genom att prova olika aktiviteter, kan slussa
låntagare vidare till organiserad idrott och friluftsorganisationer.
Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening där alla
huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Fritidsbanken
Sverige har ett nationellt kansli i Karlstad med tjänstemän som arbetar med
Fritidsbankens utveckling, nyetablering, marknadsföring, utbildning, etc.
Regionalt finns samordnare anställda av landets distriktsidrottsförbund som i
olika utsträckning fungerar som ett bollplank gentemot de huvudmän som
driver eller ska starta en Fritidsbank.
2016 valde Riksidrottsförbundet att inleda ett samarbete med Fritidsbanken för
att stärka och stödja etableringen ut i föreningslivet. RF vill också vara med och
utveckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra
för fler att börja idrotta.
Genom att omvandla Sportoteket till en Fritidsbank får vi draghjälp och
stöttning av RF SISU Dalarna samt att vår personal kan delta på närverksträffar
med övriga dalakommuner.
Fritid har tidigare fått 550 000 kronor från Kommunstyrelsen för att bedriva
Sportoteket. Från 1 januari 2021 tas den kostnaden inom ordinarie ram på
fritid. Samordningsansvaret ligger hos fritidskansliet med målsättning att skapa
arbetstillfällen för personer med någon typ av arbetsmarknadsåtgärd.
Samordnaren har helhetsansvaret för verksamheten men ska också arbeta för
att få föreningslivet och några av kommunens övriga verksamheter delaktigt i
Fritidsbanken.
Förslag till beslut
-
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-Att Avesta kommun blir medlem i Fritidsbanken Sverige till en kostnad av
5 000 kronor.
-Att Sportoteket arbetas om till en Fritidsbank.
Arbetsutskottets förslag
-Ing-Marie Pettersson Jensen, får i uppdrag att ta reda på vad kostnaden 5 000
kr innebär.
-Att Avesta kommun blir medlem i Fritidsbanken Sverige till en kostnad av
5 000 kronor.
-Att Sportoteket arbetas om till en Fritidsbank.

___
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§ 22

Interkommunal ersättning (IKE)
särskola, gymnasiet och
bidragsbelopp fristående
gymnasieskolor 2020.

Dnr 2020-000306 617
Sammanfattning

Förslag till interkommunal ersättning avseende gymnasie- och
gymnasiesärskolan, Avesta kommun år 2020. Förslag bidragsbelopp till
fristående gymnasieskolor 2020.
Förslag prislista 2020 interkommunala ersättningar gymnasieprogram och
gymnasiesärskola samt fristående gymnasieskolor Avesta kommun

Interkommunalt pris gymnasieskola och gymnasiesärskola:

Program
Barn- & fritidsprogrammet - BF
Bygg- & anläggningsprogrammet exkl. anläggningsfordon - BA
El- & energiprogrammet - EE
Fordonsprogrammet - FT
Handels- & administrativa programmet - HA
Industritekniska programmet - IN
Ekonomprogrammet - EK
Naturvetarprogrammet - NA
Vård- & omsorgsprogrammet - VO
Samhällsvetenskapsprogrammet - SA
Teknikprogrammet - TE
Gymnasiesärskola
Introduktionsprogrammet - IM

Justerandes signatur
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Bidragsbelopp 2020 till fristående gymnasieskolor:
Program
Barn- & fritidsprogrammet - BF
Bygg- & anläggningsprogrammet exkl. anläggningsfordon - BA
El- & energiprogrammet - EE
Fordonsprogrammet - FT
Handels- & administrativa programmet - HA
Industritekniska programmet - IN
Ekonomprogrammet - EK
Naturvetarprogrammet - NA
Vård- & omsorgsprogrammet - VO
Samhällsvetenskapsprogrammet - SA
Teknikprogrammet - TE
Introduktionsprogrammet - IM
Förslag
-Bildningsstyrelsen godkänner förslaget om IKE för särskola.
-Bildningsstyrelsen godkänner förslaget om IKE för gymnasiet.
-Bildningsstyrelsen godkänner bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
Arbetsutskottets förslag
-Bildningsstyrelsen godkänner förslaget om IKE för särskola.
-Bildningsstyrelsen godkänner förslaget om IKE för gymnasiet.
-Bildningsstyrelsen godkänner bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Pris helår 2020
102 172
131 011
129 981
179 638
114 706
163 554
82 654
104 379
108 233
100 732
132 537
142 000
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§ 23

Ungdomsrådets önskan om en tobaksfri
skola

Dnr 2020-000313 611
Sammanfattning
Ungdomsrådet har en önskan om att Avesta kommuns skolor ska vara
tobaksfria.
Yttrande
Rökning regleras i tobakslagen. Speciellt gäller för skolor att:
Rökning är förbjuden
1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan
verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande
områden utomhus vid förskolor och fritidshem, Tobakslagen 2§.
Alla skolor är sålunda redan enligt lag föreskrivna att vara rökfria. Hit räknas
även elektroniska cigaretter som innehåller tobak.
För elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare som innehåller tobak ska
bestämmelserna i tobakslagen (1993:581) tillämpas i stället för bestämmelserna i
denna lag. Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 3§.
Användning av snus regleras utöver försäljning inte i lagen. Avesta kommun
har heller inga dokument som avser förbud av användning av snus. En
tobaksfri skola som även inbegriper snus skulle därmed innebära
inskränkningar för personalen på skolor som inte gäller på övriga arbetsplatser.
Det är svårt att se att ett sådant förbud skulle gå att vare sig genomföra eller
upprätthålla.
Hur man behandlar snus i sina ordningsregler är upp till respektive skola och
rektor.
Förslag till beslut
-bildningsstyrelsen avstyrker förslaget.
Arbetsutskottets förslag
-bildningsstyrelsen avstyrker förslaget.
___

Justerandes signatur
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§ 24

Organisations- och strukturförändring
grundskola HT2021

Dnr 2020-000308 611
Sammanfattning
Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning, informerar om
organisationsförändring- och strukturförändring i grundskolan.
Resultatenhetschefen har uppdragits att inkomma med ett förslag för hur
grundskolan i kommun ska organiseras för att:
- uppnå högre likvärdighet för kommunens elever
- uppnå generellt högre kunskapsresultat
- uppnå de två första strecksatserna inom tilldelade medel och skapa
långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för Avestas grundskolor.
Färre men jämnstora klasser samlade på färre ställen har flera fördelar:
Likvärdighet
-

Lika stora klasser ger förutsättningar för lika mycket tid med sin lärare
oavsett vilken klass man går i.
Att samla fler elever på samma ställe ger bättre förutsättningar att skapa
mer heterogena klasser.
Tillräckligt stora klasser och tillräckligt många klasser på samma skola
ger bättre möjligheter att skapa effektiva stödresurser för alla elever
oavsett skola.

Fler elever får behöriga lärare
- Eftersom klasserna blir färre, bli också klasslärarna färre. De som
försvinner ur organisationen blir obehöriga lärare. De elever som i
nuvarande system skulle ha dessa lärare kommer istället i stor
utsträckning att gå i klasser med behöriga klasslärare.
Likvärdig ekonomi mellan skolorna
- När alla klasser är ungefär lika stora slipper skolorna problemet med att
få ett ekonomiskt olyckligt antal elever i en årskurs. De skolor som i
dagsläget har 32 elever i en årskurs tvingas göra två små klasser som blir
mycket kostsamma. Då räcker inte pengarna till resurser till elever i
behov av insatser utöver ordinarie undervisning i samma utsträckning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24 (forts)
-

Istället för att tilldela skolor resurser efter antal elever, kan man tilldela
resurser efter antal klasser. Det blir en mer robust och förutsägbar
ekonomi för skolorna. Det är bara möjligt om klasserna är ungefär lika
stora.

Lika förutsättningar över tid.
- Att besluta hur många klasser som ska finnas på respektive skola ger
långsiktiga förutsättningar både för skolledning och personal.
Det finns förstås också flera nackdelar
Elever får längre till skolan
- Eftersom klasserna samlas på färre skolor, kommer somliga elever att få
längre till sin skola. Flera av dem åker redan buss och förändringen blir
liten. Men andra elever som i nuvarande modell går eller cyklar till
skolan kommer att behöva skolskjuts.
- Skolskjutskostnaderna ökar något. Dalatrafiks bedömning är att det blir
en måttlig ökning som inte väsentligt påverkar de ekonomiska
förutsättningarna för förslaget.
- Några få elever kommer att få skolresor som kan upplevas som långa.
Elever behöver byta klass och kanske skola i åk4
- Eftersom mellanstadiet kommer att försvinna från några skolor och
ambitionen är att skapa heterogena klasser från och med åk4 kommer
det att bli vanligt att man skapar nya klasser i åk4. Det sker redan
regelmässigt på vissa skolor och vid behov vid andra skolor och ger
sällan upphov till problem. Här blir förändringarna för en del av
eleverna större eftersom man också ska byta skola, men
erfarenhetsmässigt är oron inför klassförändringar större än de faktiska
negativa effekterna.
Mindre flexibilitet för skolbyten
- Med färre och mer uppfyllda klasser ökar risken att önskemål om
skolbyten inte går att efterkomma i samma utsträckning som i dagens
modell.

Justerandes signatur
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§ 24 (forts)

Utifrån ovan förda resonemang är det resultatenhetens uppfattning att
grundskolan får bäst förutsättningar att lösa sina tre uppdrag genom att följa
följande riktlinjer:
-

Lågstadieskolorna finns kvar i närområdet.
Från och med åk4 beslutas antalet klasser i kommunen utifrån antal
barn i årskursen totalt. Klasserna samlas på färre ställen för att bättre
använda skolans resurser mer effektivt.
Mellanstadieskolornas upptagningsområden ordnas så att
socioekonomiskt heterogena klasser möjliggörs.
Lokalerna används effektivare och om vi kan gå ur fastigheter och
istället använda pengarna till personal är det en fördel.

Mikael Westberg (S) föreslår att:
-

Beslut i fråga om Avesta kommuns skolstruktur tas i bildningsstyrelsen
den 10 juni 2020 istället för den 6 maj 2020 för att få mer tid för dialog
innan beslut.

-

Vad det skulle innebära att Lund skola behåller årskurs 4-6.

-

Vad det skulle innebära att By skola behåller årskurs 4-6.

___
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§ 25

Budgetanpassning

Dnr 2018-000571 600
Sammanfattning
Sofie Viklund, förvaltningsekonom går igenom underlaget för
budgetanpassningar.
Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur och fritid,
rapporterar om utredningen kring att förändra öppettiderna vid Horndals
badhus och föreslår en förändring som innebär att det blir öppet för
allmänheten på fredagar.
Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur och fritid,
rapporterar om möjligheten att flytta verksamheten vid ungdomsverket till
Avestaparken. Utredningen visar att flytt av ungdomsverket inte går att
genomföra på grund av platsbrist och ett nytt förslag är att istället flytta
fritidsklubben Blå villan till Ungdomsverket.
Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur och fritid,
rapporterar om utredningen gällande de totala bidragen som finns inom kultur
och fritid till föreningar och studieförbund. Hon återkommer med detta på
bildningsstyrelsen i juni.
Karin Vestman, resultatenhetschef förskola, rapporterar från utredningen
kring anpassning av öppettider gällande barn-och skolomsorg på obekväm tid.

Justerandes signatur
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Arbetsutskottets förslag
- biblioteksfilialerna i Fors och Krylbo stängs för allmänheten men med
möjlighet till utlåning via webben och hämtning på plats. Besparing 400 000 kr.
- en förändring av öppettiderna vid Horndals badhus till att ha öppet fredagar
för allmänheten.
Besparing 220 000 kr.
- Ing-Marie Pettersson Jensen lägger ett nytt förslag på att minska bidrag till
studieförbunden. Mikael Westberg föreslår att den frågan måste diskuteras mer
och att detta återupptas på bildningsstyrelsen i juni.
- Ing-Marie Pettersson Jensen får i uppdrag att utreda det ekonomiska ansvaret
för kommunala anläggningar tills arbetsutskottet i augusti.
Blerta Krenzi (S) yrkar på avslag till förslag på allmän förskola tre timmar per
dag, fem dagar i veckan.
- arbetsutskottet föreslår att förslag på allmän förskola tre timmar per dag,
femdagar i veckan avslås.
Blerta Krenzi (S) yrkar på avslag till förslag på anpassning av öppettider
gällande barn-och skolomsorg på obekväm tid.
- arbetsutskottet föreslår att anpassning av öppettider gällande barn-och
skolomsorg på obekväm tid avslås.
- Ing-Marie Pettersson Jensen får i uppdrag att utreda det kreativa lärandet till
bildningsstyrelsen i juni.
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