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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 32

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärenden tillkommer:

- Styrkort för social- och utbildningsnämnden 2019

- Kontaktpolitikerbesök i undervisningsverksamheten

- Begäran om utökad budget för social- och utbildningsnämnden
______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 33 Dnr 2019/70 - 04

Budgetuppföljning mars 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen per 
mars 2019. 

Beskrivning av ärendet
I tjänsteskrivelsen från förvaltningen presenteras uppföljning och prognos över 
förväntat ekonomiskt utfall för 2019. 

Prognosen för område Utbildning pekar på ett överskridande drygt 400 tkr 
jämfört med budget om 450 000 tkr emedan Social Välfärds prognos indikerar 
ett överskridande med 29 900 tkr mot budget om 137 900 tkr. En kortfattad 
redovisning av större utfalls- och prognosavvikelser jämfört med periodens 
budget för de två områdena framgår av tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 23 april 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-04-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 34 Dnr 2019/277 – 04 

Åtgärder utifrån budgetuppföljning mars 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar rapporten. 

Beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden den 8 maj 2019 komplettera 

åtgärdsplanen med ekonomiska beräkningar för de åtgärdspunkter som 
presenteras.

2. Förvaltningen får i uppdrag att regelbundet delge social- och 
utbildningsnämnden uppföljning och redovisning av åtgärdsplanen.

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden gav den 6 mars 2019, § 36 i uppdrag till 
presidiet och förvaltningsledningen att ta fram ett förslag med 
besparingsåtgärder i budget 2019.

I tjänsteskrivelsen presenteras en åtgärdsplan för att minska underskottet för 
social välfärd. Planen visar vilka åtgärder som vidtas och planeras inom 
verksamheten. Arbetet omfattar främst ekonomiskt bistånd samt placeringar för 
barn, unga och vuxna. Flera av åtgärderna innebär fördjupad samverkan med 
andra aktörer. 

Behandling
Mohammed Alkazhami (S) föreslår att åtgärdsplanen, till nämnden den 8 maj 
2019, kompletteras med ekonomiska beräkningar för de åtgärdspunkter som 
presenteras.

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

Håkan Frank (M) föreslår att uppföljning och redovisning av åtgärdsplanen 
regelbundet delges social- och utbildningsnämnden.

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 24 april 2019.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
Verksamhetschef social välfärd för åtgärd
Förvaltningschef
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 35 Dnr 2019/173 - 04

Budget 2020 - Information

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar muntlig information om förslag till budget 2020. Bland 
annat presenteras konsekvenser av ej tilldelad önskad ram för 2020.
Skriftligt underlag till budgetförslag lämnas till nämndsmötet den 8 maj 2019.
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 36 Dnr 2019/201 – 70 

Verksamhetsplan 2019, social välfärd

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för 2019.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsplanering och förbättringsarbeten utgår från kvalitetsberättelsen 
och sammanställs i en sammanhållen verksamhetsplan med styrkort som 
verktyg.  

I verksamhetsplanen framgår verksamhetens mål, metoder och aktiviteter som 
planeras under 2019. 

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

2. Verksamhetsplan 2019 för Social välfärd.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 37 Dnr 2019/181 - 49

Yttrande över motion Gör Ludvika till en giftfri 
kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige anser att motionen är tillgodosedd med det arbete som pågår.

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens för-
valtning angående en motion från Centerpartiet Ludvika – Grangärde, gällande 
att göra Ludvika kommun till en giftfri kommun.

Motionen, daterad 18 februari 2019 inkommen den 5 mars 2019 till förvalt-
ningen har intentionen att göra kommunen till en giftfri kommun utifrån EU:s 
kemikalielagstiftning som trädde i kraft 1 juni 2007.

Centerpartiet Ludvika – Grangärde vill,

Att Ludvika kommun aktivt driver utvecklingen mot minskad mängd farliga 
ämnen i vår vardag och tar fram lokala miljömål där:

- användningen av kemikalier som är hälso- och miljöfarliga ska minska.

- Att hälso- och miljöfarliga ämnen och produkter byts ut mot miljövänligare 
och ska vara vägledande för verksamheter och hushåll.

- Att 50% av upphandlade produkter inom offentlig sektor ska vara miljö-
märkta år 2024.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse/yttrande från förvaltningen daterad den 18 april 2019.

2. Motion gällande att göra Ludvika till en giftfri kommun.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 38 Dnr 2019/182 - 10

Yttrande över motion En ingång till kommunen med 
ambulerande kommunkontor

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige anser att motionen är tillgodosedd.

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden fick den 5 mars 2019 en remiss från kommun-
styrelsens förvaltning gällande en motion om ”En ingång till kommunen med 
ambulerande kommunkontor”. 

Motionen, daterad 12 februari 2019, har inkommit från Centerpartiet i Ludvika 
– Grangärde och beskriver att cirka 40% av kommunens befolkning bor utan-
för centralorten och att kommunen har ett stort geografiskt stort utbrett om-
råde. 

Vidare beskrivs i motionen att i kommunen finns det mesta av kommunens för-
valtning centraliserad till centralorten av kompetens- och effektivitetsskäl. 
Kommunen bör öka tillgängligheten och närheten till alla delar av befolkningen. 
Medborgarnas kontakt med de kommunala förvaltningarna skulle förenklas via 
ett ambulerande kommunkontor.

Centerpartiet i Ludvika – Grangärde yrkar

- att Ludvika kommun inrättar ett Ambulerande kommunkontor med uppgift 
att verka som förbindelse- och kontaktskapande enhet mellan den centrala 
kommunförvaltningen och de olika större samhällena utanför Ludvika cen-
tralort genom roterande närvaro och aktivitet i varje större kommundel nå-
gon dag per vecka eller halvdag per vecka.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse/yttrande från förvaltningen daterad den 18 april 2019.

2. Motion – En ingång till kommunen med Ambulerande kommunkontor.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden

10



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 39 Dnr 2019/69 – 02 

Sjukfrånvarostatistik - Information

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar muntlig information om sjukfrånvaron för kvartal 1 2019 
inom förvaltningen. 
Under januari-mars innevarande år låg frånvaron på 9,3% jämfört med samma 
period 2018 då frånvaron var 6,04%.
______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-04-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 40 Dnr 2018/781 - 60

Resultatuppföljning skola – Avstämning mittermin 
våren 2019 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redogör i tjänsteskrivelse för resultatuppföljningen av kunskaper 
i systemet Unikum på en övergripande nivå för elever i följande årskurser.

”OK”-värdet i Unikum är en summering av kategorierna ”Godtagbara 
kunskaper” och ”Mer än godtagbara kunskaper”.

Eleverna i nuvarande årskurs 3 (årskull 2009)
- De ämnen som uppvisar högst ”OK”-värden är: bild, idrott och hälsa, 

musik, och slöjd. 

- De ämnen som uppvisar lägst ”OK”-värden är modersmål, svenska som 
andra språk och teknik. 

Eleverna i nuvarande årskurs 6 (årskull 2006)
- De ämnen som uppvisar högst ”OK”-värden är: hem- och 

konsumentkunskap, musik, slöjd och svenska. 

- De ämnen som uppvisar lägst ”OK”-värden är kemi, moderna språk, 
religionskunskap och svenska som andra språk. 

Eleverna i nuvarande årskurs 8 (årskull 2004)
- De ämnen som uppvisar högst ”OK”-värden är: bild, geografi, hem- och 

konsumentkunskap, slöjd och teknik.

- De ämnen som uppvisar lägst ”OK”-värden är historia, samhällskunskap 
och svenska som andra språk.

- I SO-ämnena är det flera elever som har ”Aktuell kunskap ej bedömd 
ännu” i Unikum.

Eleverna i nuvarande årskurs 9 (årskull 2003)
- De ämnen som uppvisar högst ”OK”-värden är: bild, hem- och 

konsumentkunskap, matematik, slöjd och svenska.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- De ämnen som uppvisar lägst ”OK”-värden är fysik, historia, kemi och 
svenska som andraspråk.

- I teknik så är det flera elever som har ”Aktuell kunskap ej bedömd ännu” i 
Unikum. 

Avstämningarna vid mitten av terminen visar vanligtvis på ett lägre resultat för 
årskurs 6 – 9 än vad terminsbetygen gör.

Förvaltningsledningen och rektorerna jobbar sedan läsåret 2017/2018 aktivt 
med att följa upp resultatet och förtydliga syftet med mitterminsavstämningarna 
samt att kunskapskraven hela tiden ska vara utgångspunkten för såväl lärarens 
betygssättning som omdömena som sätts vid mitten av terminerna.

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

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-04-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 41 Dnr 2019/139 – 60 

Inskrivna elever och faktisk närvaro på fritidshemmen

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

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen antalet 
inskrivna elever på fritidshemmen i Ludvika kommun, snittantalet inskrivna ele-
ver per avdelning, samt den faktiska närvaron på fritidshemmen.

Antalet inskrivna elever på fritidshemmen och snittantalet elever 
per avdelning
I dagsläget finns det fritidshem knutna till 13 skolor (inklusive Björkås 
särskola). På de 13 fritidshemmen finns sammanlagt 34 avdelningar. 

Totalt är 1019 elever inskrivna i förvaltningens fritidshem i mars 2019. 

Då antalet elever i normalfallet är lägre under vårterminerna (vårdnadshavare 
tenderar att säga upp platsen för sina barn under vårterminen) så är det 
intressant att jämföra värdet i mars 2019 med värdet för ett år sedan i mars 
2018. Denna jämförelse visar att antalet inskrivna elever har ökat med 96 
stycken. Förvaltningen har under de senaste åren räknat med att det ska ske en 
ökning av antalet elever, vilket alltså detta utfall också bekräftar. 

Antal inskrivna elever per avdelning har minskat i Ludvika sedan 2015. I mars 
2019 är snittvärdet i förvaltningen 29,97 elever.

Faktisk närvaro på fritidshemmen
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att implementera ett digitalt 
närvarosystem för både fritidshem och förskola. 

Då systemet ännu inte är igång har förvaltningen genomfört handräkning under 
våren 2019. Handräkningen skedde under samtliga dagar i vecka 13. Resultatet 
av handräkningen visar på ett tydligt mönster. På förvaltningsövergripande nivå 
är antalet faktiskt närvarande elever ca 29% färre än antalet inskrivna elever. 
Det innebär alltså att närvaron är 71%.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 april 2019.
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______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 42 Dnr 2019/303 - 00

Styrkort för social- och utbildningsnämnden 2019

Behandling
Överenskoms att förvaltningen tar fram förslag till styrkort 2019 för social- och 
utbildningsnämnden att tas upp för behandling i början av hösten 2019, 
preliminärt 4 september 2019.

______

Beslut skickas till
Förvaltningschef för åtgärd
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 43 Dnr 2018/707 - 11

Kontaktpolitikerbesök i undervisningsverksamheten

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Behandling
Håkan Frank (M) informerar att uppstarten för kontaktpolitikerbesöken i 
undervisningsverksamheten blir höstterminen 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 44 Dnr 2019/301 – 04 

Begäran om utökad budget för social- och 
utbildningsnämnden

Beslut
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens möte den 8 maj 
2019 skriva fram ett ärende att hos fullmäktige begära utökad budget med 
anledning av social välfärds prognostiserade underskott 2019. 

Behandling
Håkan Frank (M) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att till nämndens möte 
den 8 maj 2019 skriva fram ett ärende till fullmäktige för att begära utökad 
budget med anledning av social välfärds prognostiserade underskott 2019. 

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutet enligt detta.
______

Beslut skickas till
Förvaltningschef för åtgärd
Social- och utbildningsnämnden 8 maj 2019
Akten

18


	Protokoll förstasida
	Anmälan av extra ärenden
	Beslut SUNAU 2019-04-24
Anmälan av extra ärenden

	Budgetuppföljning mars 2019
	Beslut SUNAU 2019-04-24
Budgetuppföljning mars 2019

	Åtgärder utifrån budgetuppföljning mars 2019
	Beslut SUNAU 2019-04-24
Åtgärder utifrån budgetuppföljning mars 2019 - Muntlig information
	Sida 1
	Sida 2


	Budget 2020 - Information 
	Beslut SUNAU 2019-04-24
Budget 2020 - Muntlig information 

	Verksamhetsplan social välfärd 2019
	Beslut SUNAU 2019-04-24
Verksamhetsplan social välfärd 2019

	Yttrande över motion Gör Ludvika till en giftfri kommun
	Beslut SUNAU 2019-04-24
Yttrande över motion Gör Ludvika till en giftfri kommun

	Yttrande över motion En ingång till kommunen med Ambulerande kommunkontor
	Beslut SUNAU 2019-04-24
Yttrande över motion En ingång till kommunen med Ambulerande kommunkontor

	Sjukfrånvarostatistik  -  Information
	Beslut SUNAU 2019-04-24
Sjukfrånvarostatistik  -  Muntlig information

	Resultatuppföljning skola: Avstämning mittermin våren 2019
	Beslut SUNAU 2019-04-24
Resultatuppföljning skola: Avstämning mittermin våren 2019
	Sida 1
	Sida 2


	Inskrivna elever och faktisk närvaro på fritidshemmen
	Beslut SUNAU 2019-04-24
Inskrivna elever och faktisk närvaro på fritidshemmen
	Sida 1
	Sida 2


	Styrkort för social- och utbildningsnämnden 2019
	Beslut SUNAU 2019-04-24
Styrkort för social- och utbildningsnämnden 2019

	Kontaktpolitikerbesök i undervisningsverksamheten
	Beslut SUNAU 2019-04-24
Kontaktpolitikerbesök i undervisningsverksamheten

	Begäran om utökad budget för social- och utbildningsnämnden
	Beslut SUNAU 2019-04-24
Begäran om utökad ram för år 2019 för social- och utbildningsnämnden


