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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-01-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 1

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende tillkommer:
- Budget 2018 - Information
______

3



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-01-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 2 Dnr 2018/778 - 04

Bokslut 2018 - Information

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Det totala bokslutet 2018 för Ludvika kommun är inte helt färdigställt. Därmed 
lämnas bara en muntlig lägesrapport om det preliminära bokslutet för social- 
och utbildningsnämnden. Slutligt resultat presenteras på nämndsmötet den 6 
februari 2019.
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-01-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 3 Dnr 2017/108 - 00

Uppföljning av plan för intern kontroll 2018, kommun- 
övergripande och nämndspecifik

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern 
kontroll 2018, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 16 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2017 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2018 med två gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Social- och utbildningsnämnden har också fastställt en egen plan för intern 
kontroll 2018, med tre nämndspecifika kontrollpunkter som också ska följas 
upp.

Senast 20 februari 2019 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen 
rapportera sina uppföljningar av 2018 års planer och kontrollpunkter.

I flertalet fall visar Social- och utbildningsförvaltningens uppföljning att det inte 
finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister. 
Exempelvis finns brister i efterföljandet av punkten att årligen analysera om 
verksamheten kan bedrivas även vid olika typer av kriser, punkten att alla 
pedagoger i grundskolan rapporterar elevfrånvaro och punkten efterföljandet av 
den grafiska profilen i e-postsignaturer. För de konstaterade bristerna har 
förvaltningen antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu 
åtgärder att vidta under 2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 januari 2019.

2. Uppföljning av Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll 
med kommungemensamma kontrollpunkter för 2018, daterad 2019-01-16.

3. Uppföljning av Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern 
kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2018, daterad 2019-01-16.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-01-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 4 Dnr 2018/767 - 13

Svar på remiss om ny Integrationspolicy

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden tillstyrker remissvaret men föreslår att ordet 
”statligt” läggs till före ”subventionerade anställningar i den privata sektorn.” i 
andra stycket under punkt 3.2.

Remissvaret sänds vidare till kommunstyrelsen.

Mikaela Nordling (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har sänt ett förslag på integrationspolicy 
daterad 26 oktober 2018 på remiss till samtliga kommunala nämnder och 
helägda bolag samt till WessmanBarken Vatten & Återvinning. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till integrationspolicy. 
Av policyn framgår det att integration inte är en fråga för en enskild nämnd 
eller verksamhet, utan samverkan krävs. Policyn pekar ut sex prioriterade 
områden, däribland språkkunskap och egenförsörjning genom arbete.  
Eftersom policyn är ett övergripande styrdokument ska den gå på remiss till 
berörda nämnder och helägda bolag. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till integrationspolicy. 
Av policyn framgår det att integration inte är en fråga för en enskild nämnd 
eller verksamhet, utan samverkan krävs. Policyn pekar ut sex prioriterade 
områden, däribland språkkunskap och egenförsörjning genom arbete.  
Eftersom policyn är ett övergripande styrdokument ska den gå på remiss till 
berörda nämnder och helägda bolag. 

Förvaltningen har tagit del och konstaterar att det är bra att ett förslag till ett 
nytt övergripande dokument har framarbetats och instämmer i stort med det 
policyn lyfter fram. Språkkunskaper är viktigt för att sedan kunna klara sig och 
nå egen försörjning. 

Förvaltningen instämmer att punkten 3.1 om språket som en nyckel till 
integration är synnerligen viktig och att det ska vara focus på att lära sig svenska 
språket. Kvaliteten på undervisningen är oerhört viktig och det ska helst vara 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

utbildade lärare som bedriver undervisningen. Uppföljning och utvärdering av 
språkundervisningen är nödvändig. 

Punkten 3.2 om en tydlig arbetslinje är instämmer förvaltningen också i. 
Kommunen, tillsammans med näringslivet och andra instanser, ska samverka 
för att ge praktik som även det ger möjligheter till kunskaper i svenska språket.

I punkten 3.3 lyfts att öppna förskolan ska vara en plats där språkstöd erbjuds, 
där vill förvaltningen påpeka att den egna verksamheten inte klarar det själv 
utan personal- och kompetensförstärkning.

Förvaltningen anser vidare att det inte är enbart vid nybyggnation det ska 
skapas kulturöverskridande mötesplatser det måste vara ett uttalat mål även i 
redan befintliga boendemiljöer.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 januari 2019.

2. Integrationspolicy daterad den 26 oktober 2018.

Behandling
Fredrik Trygg (SD) föreslår att ett redaktionellt tillägg görs i andra stycket under 
punkt 3.2: Ordet ”statligt” läggs till före ”subventionerade anställningar i den 
privata sektorn.”

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet 
beslutat att föreslå social- och utbildningsnämnden göra detta tillägg i 
remissvaret.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-01-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 5 Dnr 2018/702 - 60

Yttrande över motionen Mentors in Violence 
Prevention

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Lotta Wedman, Miljöpartiet de gröna, föreslår att Ludvika kommun startar upp 
ett arbete utifrån Mentors in Violence Prevention.

Inom kommunens skolverksamheter finns ett pågående arbete för att förebygga 
och agera vid kränkningsärenden. Tryggheten, studieron och upplevda 
kränkningar följs upp på skolenheterna och förvaltningen. Arbetet har bedömts 
vara tillfredsställande av Skolinspektionen (2017/2018) och SKL (2016/2017). 

Ludvika kommuns skolområden har ett pågående utvecklingsarbete utifrån 
förbättringsområden som identifierats av Skolinspektionen och SKL. Det 
innebär satsningar som leder till förbättrade kunskapsresultat. 

Arbetet med att skapa trygga skolor och motverka kränkningar bedöms således 
vara tillfredsställande. Det pågående även ett omfattande utvecklingsarbete med 
inriktning på förbättrat kunskapsresultat. Utifrån dessa två anledningar bedöms 
det inte prioriterat att göra en utvecklingsinsats utifrån konceptet Mentors in 
violence prevention.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 16 januari 2019.

2. Motion – Mentors in Violence Prevention

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-01-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 6 Dnr 2018/823 – 00 

Förslag till reviderat reglemente för social- och 
utbildningsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige att anta förslaget till 
reviderat reglemente för social- och utbildningsnämnden. Förslaget är daterat 
den 28 december 2018.

Beskrivning av ärendet
Inför den nya mandatperioden har förvaltningen sett över social- och 
utbildningsnämndens reglemente och föreslår att ett förtydligande görs i 
paragraf 1 med följande lydelse:

§ 1
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, särskola 
och fritidshem.

Paragraf 1 i nu gällande reglemente har följande lydelse:
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och omfattar förskoleklassen, grundskolan och obligatoriska 
särskolan. Nämnden har även ansvar för läromedelscentralen, 
förskoleverksamheten samt skolbarnomsorgen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 28 december 2018.

2. Förslag till reglemente för social- och utbildningsnämnden daterat den 28 
december 2018.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-01-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 7 Dnr 2018/811 - 00

Närvarorätt vid social- och utbildningsnämndens och 
utskottens sammanträden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningsledningen bestående av 
förvaltningschef och verksamhetschefer samt nämndsekreteraren och 
föredragande handläggare, enligt överenskommelse med ordföranden, har 
närvarorätt vid social- och utbildningsnämndens sammanträden.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att förvaltningsledningen bestående av förvaltningschef 
och verksamhetschefer samt sekreteraren i utskotten och föredragande 
handläggare, enligt överenskommelse med ordföranden, har närvarorätt vid 
social- och utbildningsnämndens utskotts sammanträden.

Beskrivning av ärendet
Enligt det allmänna reglementet för Ludvika kommun ska samtliga nämnder 
och styrelser fatta beslut om närvarorätt för de tjänstemän som ska delta på 
sammanträdet. 

Social- och utbildningsförvaltning föreslår att förvaltningsledningen bestående 
av förvaltningschef och verksamhetschefer samt nämndsekreteraren och 
föredragande handläggare ska ha närvarorätt vid social- och 
utbildningsnämndens sammanträden. Föredragande handläggare ska enligt 
överenskommelse med ordförande bjudas in till aktuellt sammanträde.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 december 2018.

Behandling
Håkan Frank (M) föreslår att förtydligande görs i beslutsformuleringen att 
förvaltningsledningen består av förvaltningschef och verksamhetschefer.

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat föreslå nämnden detta.

Mikaela Nordling (M) föreslår att arbetsutskottet tar motsvarande beslut om 
närvaron vid utskottens sammanträden.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden (arbetsutskottets förslag till beslut)
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Sekreterare individutskottet respektive arbetsutskottet
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-01-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 8 Dnr 2018/782 - 71

Förskolekön - Rapport

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna av beläggning och 
kösituationen. 

Beskrivning av ärendet
Placerings- och kö-statistiken är uttagen per den 15 januari 2019.  

Ludvika med närområde (centralorten och Håksberg, Sörvik och Gonäs) har 
186 barn i kö fram till sommaren 2019. Många har väntat de lagstadgade 4 
månaderna. Flera har sagt nej till skäligt erbjudande (man väntar på en speciell 
förskola, bättre geografiskt belägen i förhållande till hemmet) och då uppfyller 
kommunen lagen om väntetid.  

Nya förskoleplatser som byggs under året         
Förskolan Skogsgläntan i Biskopsgården har nu tre avdelningar. Projektering 
pågår för att bygga ytterligare 2 avdelningar, dessa kommer att stå klara vid   
årsskiftet 2019/2020. 

Förskolan Bäret (f d dagcenter på Ludvika Gård) byggs om till förskola. 2 nya 
avdelningar blir färdiga i dagarna och då flyttas verksamheten på förskolan 
Lorensbergamodulen dit, då skolan behöver lokalerna. Ytterligare 3 avdelningar 
ska byggas där, vilket ger en total ökning med 45 platser. De återstående 
avdelningarna beräknas vara klara under sen höst 2019.

En platsbyggd ny förskola i Gonäs har börjat byggas och tillsammans med den 
gamla platsbyggda förskolan och den tillfälliga modulens verksamhet som 
flyttas till nya lokalerna, tillskapas ytterligare cirka 15 platser. Klart hösten 2019.

I f d Seco Tools lokaler projekteras för 6 nya avdelningar med 90 platser. 
Ärendet är överklagat och i nuläget oklart om framtida byggnation och tidplan.

Totalt en ökning med: 90 platser under 2019-2020.                                 
Förskolan Skogsgläntan 30 platser. Förskolan Bäret 45 platser. Förskolan 
Gonäs 15 platser.                                                                                               
Behov av ytterligare 90 platser som kanske blir i f d Seco-tools huset. 
Eftersom dessa förskoleplatser färdigställs först under hösten 2019 och 
behovet är stort under våren 2019 beslutades på nämndens möte 12 
december 2018 att uppdra till förvaltningen att öppna en förskola i 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Marnässkolans lokaler när skolans verksamheter flyttade till 
Solviksskolan i januari 2019. Dessa platser kan sedan flyttas till, under 
hösten 2019, nya färdigställda förskoleplatserna.                                                                                                     
Med start i februari kommer 60 barn att erbjudas plats på Marnäs 
förskola.

Grängesberg har 27 barn i kö. Förskolorna i Grängesberg har inga lediga 
platser Några har väntat mer än fyra månader men har tackat nej till erbjuden 
plats för man vill ha den förskola som är förstahands alternativet.

Saxdalen, Sunnansjö och Nyhammar har några i barn i kön inför våren. 
Totalt dock platser över och platserna erbjuds till övriga i kön. Under tiden 
anpassas personalstyrkan utifrån barnens antal.

Fredriksberg har 6 barn i kö och förskolan har 4 lediga platser men kan 
antagligen ta emot samtliga barn med utökning av personalbemanningen. 

Barngruppernas storlek har minskat under hösten då några förskoleenheter 
omorganiserat sina lokaler och barngrupper. Men det är fortfarande högre än 
Skolverkets riktlinjer och om platsbehovet minskar kan gruppstorlekarna 
minska. Det är fortfarande flera förskolor som har stora barngrupper som  
behöver minskas. 

Snittnärvarotiden per barn varierar mellan 19,9 timmar och 36,7 timmar. 
Budgetfördelningen kompenserar närvarotiden då förskolor med hög timtid får 
högre så kallad ”barnpeng” för att kunna anställa mer personal.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 januari 2019.

2. Köredovisning 15 januari 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-01-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 9 Dnr 2018/13 - 02

Personalbemanning inom förskolan - behörighet och 
antal 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslut
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att till arbetsutskottet den 20 
februari 2019 redovisa enhetsvis statistik.

Beskrivning av ärendet
Vid terminsstart rapporterar förskolecheferna personalbemanningen per enhet 
till förvaltningen. Varje enhet har en samverkad grundorganisation med cirka 
66% pedagoger med högskoleexamen och 33% barnskötare. 

I rapporten ingår antal barn, totala antalet personal, planerad bemanning för 
antal pedagoger med högskoleexamen, verklig bemanning för antal pedagoger 
med högskoleexamen, barn per årsarbetare och dessutom rapporteras antal 
barn med annat modersmål. 

För vårterminen 2019 gäller följande:

Antal barn januari 1492

Totalt antal personal, årsarbetare  279

Planerad grundbemanning                                                                                   
pedagoger med högskoleexamen  184

Verklig bemanning pedagoger med högskoleexamen       114

Andel pedagoger med högskoleexamen   41%

Antal barn med annat modersmål  472

Det är en stor spridning mellan de olika förskolorna i förhållandet pedagoger 
med högskoleexamen  – barnskötare, då förvaltningen saknar utbildade 
förskollärare, tyvärr saknas det förskollärare över hela landet.

Högre andel pedagoger med högskoleexamen
För att ge våra barn en hög kvalitet på sitt lärande i förskolan och för att kunna 
genomföra uppdragen i Läroplan för förskolan, behöver förvaltningen höja 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

andelen förskollärare och för att göra det behöver förvaltningen kunna erbjuda 
jämförbar god lön, god arbetsmiljö, bra anställningsförmåner och bra 
möjligheter till egen utveckling i yrket. Under de senaste åren har förvaltningen 
bland annat infört stöd till arbetskläder för personalen, fria pedagogiska 
måltider enligt riktlinjer och pedagogisk utvecklingstid.                                       
Under 2017-2019 har 34 tillsvidareanställda barnskötare läst, med stöd från 
förvaltningen, 15 högskolepoäng (hp) inom förskollärarprogrammet. Planering 
pågår för att erbjuda dessa personer att läsa ytterligare 15 hp läsåret 2019-2020.

Förvaltningen samverkar för tredje året med Västerbergslagens utbildnings-
förbund (VBU) för att utbilda barnskötare. 

Likvärdighet mellan enheterna
För att uppnå större likvärdighet mellan enheterna utifrån pedagoger med 
högskoleexamen ger förvaltningen ett lönetillägg till förskollärare som jobbar 
som ensam förskollärare på en avdelning. Som anställd är man anställd i 
kommunen ej på enhet och kan flyttas men förvaltningen tror på ”morot” för 
att det ska bli positivt att byta arbetsplats. Utbildade förskollärare utrycker sin 
vilja att arbeta med utbildade kollegor och ansvarsuppdraget för förskollärarna 
har i den senaste läroplanen förstärkts och utökats. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 januari 2019.

Behandling
Mikaela Nordling (M) föreslår att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att 
till nästa arbetsutskott, den 20 februari 2019, redovisa enhetsvis statistik.

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

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden (arbetsutskottets förslag till beslut)
Verksamhetschef förskola för åtgärd
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-01-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 10 Dnr 2018/14 - 02

Personalbemanning inom skola i januari 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Rektorerna rapporterar in följande förhållande mellan antal lärare i 
verksamheten och deras behörighet:

Totalt antal lärare: ca 220 st
Andel som har pedagogisk högskoleutbildning: ca 82 %
Andel obehöriga lärare: ca 18 %

Spridningen av behörigheten mellan skolorna varierar liksom tidigare. 
Behörigheten är ungefär den samma som i augusti 2018. Spridningen av 
behörighetsgraden mellan enheterna har förbättrats genom att antalet enheter 
med lägre behörighet än 80% minskat. 

Förvaltningen använder rekrytering med erbjudande om förstelärarskap som 
metod för att jämna ut skillnader i behörighetsnivån mellan enheterna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 16 januari 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-01-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 11 Dnr 2018/780 - 60

Närvarostatistik höstterminen 2018 årskurs 7-9

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar redovisningen av rapporten.

Beskrivning av ärendet
I tjänsteskrivelse redogörs för närvarostatistiken i årskurs 7-9. Statistiken visar 
utveckling för respektive årskurs under höstterminen 2016 till höstterminen 
2018.

Förvaltningen konstaterar att närvaron minskar för eleverna som är födda 2004 
(årskurs 8) medan den förbättrats för eleverna som är födda 2003 (årskurs 9).

Förvaltningen följer upp närvaron vid resultatuppföljning med berörda 
rektorer. Förvaltningen har genomfört insatser på ett övergripande plan för att 
förstärka arbetet för att främja närvaro. Bland annat kan nämnas att 7-9-
skolorna har studiecoacher som arbetar med direkt med eleverna för att coacha 
dem i arbetet med kunskaper och förbättra närvaron. Elevhälsans kompetenser 
har förstärkts och rutinerna för hur skolan agerar vid frånvaro har setts över i 
den kommande elevhälsoplanen. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 16 januari 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-01-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 12 Dnr 2018/781 – 60 

Resultatuppföljning skola: Meritpoäng åk 6-9 - 
Information

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar en muntlig presentation av meritvärdesutvecklingen för 
årskurs 6-9 eleverna utifrån julbetygen hösten 2018.
______

Beslut skickas till
Akten
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