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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-17

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 1 Dnr 2017/3 - 70

Projekt Hela familjen - Slutredovisning

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
slutredovisningen av projekt Hela Familjen.

Beskrivning av ärendet
Hela Familjen är ett projekt som pågått sedan januari 2015 i syfte att hitta vägar 
för familjer till egen försörjning. Projektet har finansierats med medel ur den 
sociala investeringsfonden. Projektets metod har under åren visat goda resultat 
för de familjer som deltagit.

Vid projekttidens slut har arbetet med kartläggning genom metoden FIA 
(Förutsättningar Inför Arbete) fortsatts och erbjudas alla vuxna som beräknas 
bli långvariga försörjningsstödstagare för att kunna hitta rätt insats utifrån 
klientens behov av stöd och hjälp. Det är ett av implementeringsmålen. 
Ytterligare mål är att ha tät uppföljning med försörjningsstödstagarna samt nära 
samarbete med samverkanspartners. Detta beräknas kunna genomföras med 
olika förändringar på enheten för att frigöra socialsekreterarna från 
administrativt tid till socialt arbete. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 5 januari 2018.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-17

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 2 Dnr 2017/100- 04 

Bokslut social- och utbildningsnämnden 2017 - Information

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Bokslut 2017 är ännu inte helt färdigställt. Förvaltningsekonomerna presenterar 
ett preliminärt resultat som visar ett underskott på ca 16 mnkr på totalen med 
fördelningen ca + 8,4 mnkr inom utbildningsområdet och ca – 24,3 mnkr inom 
social välfärd.
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-17

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 3 Dnr 2018/13- 02

Personalbemanning inom förskolan - behörighet och antal 

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar muntlig information om att det för närvarande finns 280 
årsarbetare inom förskolan och av dessa har 113 personer högskoleexamen 
vilket är ca 40%. 
Skriftlig redovisning lämnas till nämndsmötet den 7 februari 2018.
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-01-17

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 4 Dnr 2018/12 - 71

Barnomsorgskön - Rapport

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

Beskrivning av ärendet
Placerings- och köstatistiken är uttagen per den 8 januari 2018. Den redovisar 
placeringar och barnomsorgskön från det datumet och tom 31 maj 2018. 

Av erfarenhet vet man att det inkommer fler ansökningar för våren på samtliga 
orter.

Kön har nu ökat sedan senaste redovisningen och antalet barn som haft en kö-
tid på mer än 4 månader har ökat. De som tackat nej till skäligt erbjudande 
ingår inte i den statistiken.

Ludvika med närområde saknar 145 platser. Tillsammans med 
lokalstrategerna på samhällsbyggnadsförvaltningen pågår arbete med att ta fram 
ritningsförslag som underlag till ytterligare en avdelning på Skogsgläntan och 
några avdelningar i fd. dagcenter på Ludvika Gård, som kan öppnas så snart 
som möjligt. 

Grängesberg saknas någon plats. 

I Fredriksberg räcker platserna. 

I Nyhammar, Sunnansjö och Saxdalen finns några platser över och 
balanserar platsbehovet. 

Söktrycket är högt och förskoleplatser erbjuds över hela kommunen på de 
förskolor det finns plats, men det kan medföra restid och betraktas ändå som 
skäligt erbjudande.
Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens lokalstrateger fortsätter 
arbetet med fler förskoleplatser. Bland annat att färdigställa hela 
Biskopsgårdens entréplan och hela fd Dagcenter för förskoleverksamhet, vilka 
tillsammans täcker behovet av förskoleplatserna i Ludvika centralort med 
omnejd.
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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 10 januari 2018.

Placerings- och köstatistik från 8 januari 2018.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-01-17

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 5 Dnr 2017/223 - 60

Prognos för elevutvecklingen t o m läsåret 2022/23 samt två 
förslag på en långsiktig hållbar skolstruktur för Ludvika tätort

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens prognos för 
elevutvecklingen, samt det två alternativa förslag på skolstruktur för Ludvika 
tätort som presenteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens presenterar i tjänsteskrivelse två alternativ till skolstruktur för 
social- och utbildningsnämnden.

Alternativ 1 är samma alternativ som presenterades vid social- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 13 december 2017. Det presenteras 
med mer detaljerade uppgifter om de olika skolornas förutsättningar att ta emot 
elever i såväl klassrum som matsalar. 

Alternativt 2 är synonymt med nuvarande skolstruktur, vilket förutsätter att 
Kommunfullmäktige river upp sitt beslut från den 25 januari 2016 om att 
Håksbergs skola ska avvecklas när Nya skolan i Marnäsområdet står klar. 
Alternativ 2 innebär förändrade förutsättningar i form av ökade kostnader. 
Förvaltningens beräkningar av dessa kostnader presenteras som en del av 
alternativet. 

Alternativ 2 kompletteras med en elevprognos för skolorna i Ludvika där 
Håksbergs skola bibehålls. 

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att social- och utbildningsnämnden:

- noterar förvaltningens prognos för elevutvecklingen, samt det två alternativa 
förslag på skolstruktur för Ludvika tätort som presenteras samt att 

- uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare enligt något av de två alternativen 
för skolstruktur som presenteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 11 januari 2018 inklusive 
bilagorna:

Elevprognos utifrån befintlig skolstruktur ht 2017 (exkl Håksberg).
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Elevprognos utifrån alternativ 1 till förändrad skolstruktur exklusive Håksbergs 
skola.

Elevprognos utifrån alternativ 2 till förändrad skolstruktur med Håksbergs 
skola bibehållen.

Behandling
Hanna Lindgren (S) föreslår att beslutspunkt två i förvaltningens förslag till 
beslut stryks.

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att arbetsutskottet 
föreslår social- och utbildningsnämnden besluta enligt detta.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-01-17

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 6 Dnr 2018/14 - 02

Personalbemanning inom skolan - behörighet och antal 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens rektorer har efter terminsskiftet rapporterat in antalet personal 
som arbetar som lärare med uppdrag att undervisa på skolenheterna. 
Rektorerna har även noterat hur många av de undervisande lärarna som har 
behörighet att undervisa.

Följande förhållande råder mellan antal lärare i verksamheten och deras 
behörighet:

Totalt antal lärare: 217 st
Andel som har pedagogisk högskoleutbildning: 77,4%
Andel obehöriga lärare: 22,6% 

Spridningen av behörigheten mellan skolorna är stor.
Det finns 16 grundskoleenheter. Av dessa har tre enheter 100% behörighet. 
Lägst behörighet har en enheterna där endast 33% av pedagogerna är behöriga. 
Det ska tilläggas att små enheter påverkas mycket om det kommer in en eller 
några obehöriga lärare i personalgruppen.
På särskoleavdelningarna vid Björkås F-6 och Kyrkskolan 7-9 är behörigheten 
100%. 

Kommentarer till utfallet
Förvaltningen vill poängtera att dessa värden är uppskattat av rektorerna och 
inte det officiella värdet som publicerar av Skolverket. Skolverket publicerar 
värdena för alla skolenheter vid ett tillfälle per år. Det senaste aktuella värdet 
gäller för läsåret 2016/2017 och baserar sig på personalstatistik från oktober 
2016. I den statistiken hade Ludvika 75,7% lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning, vilket gör att det ändå ser ut som att värdet förbättrats en 
aning sedan dess även om det är marginellt. Skolverket kommer publicera 
uppdaterade statistik för oktober 2017 den 22 mars 2018.

Förvaltningen arbetar på olika fronter för att skapa en likvärdighet mellan 
samtliga skolor i förvaltningen. Denna fråga är inte fokus för denna 
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tjänsteskrivelse men förvaltningen vill ändå kort nämna att arbetet med att 
rekrytera lärarpersonal externt är högprioriterat. Förvaltningen vill därför 
framhäva vikten av att kunna konkurra med andra huvudmän i regionen såväl 
med lön som med anställningsförmåner, goda möjligheter till vidareutbildning, 
en välstrukturerad inre organisation samt ett välfungerande utvecklingsarbete. 
Enheter som har bristande behörighet har inför de senaste terminsstarterna fått 
rekrytera personal med erbjudande om förstelärarskap.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 11 januari 2018.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-17

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 7 Dnr 2018/16 - 60

Närvarostatistik årskurs 7-9

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
I tjänsteskrivelse redogörs för följande resultat i Ludvika kommuns skolor:
-Närvarostatistik för årskurs 7, 8 och 9.

Förvaltningen har tagit fram närvarostatistik för årskurs 7, 8 och 9. För övriga 
årskurser finns det i dagsläget ingen tillgänglig samlad statistik. Rektorerna för 
F-6-skolorna har dock god uppföljning av närvaron genom klasslärarna och 
jobbar aktivt på individnivå när någon elev har oroväckande hög frånvaro. 

Närvarostatistiken för årskurs 7, 8 och 9 baseras på fem terminer, ht 2015, vt 
2016, ht 2016, vt 2017 och ht 2017. Statistiken har inhämtats från besluts- och 
ledningssystemet Hypergene.

Jämförelse med andra kommuner eller riksgenomsnitt är svårt att göra på grund 
av att offentlig statistik saknas på området. Istället använder förvaltningen 
statistiken för att se mönster kring frånvaron på olika organisationsnivåer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 11 januari 2018.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-17

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 8 Dnr 2018/15 - 60

Resultatuppföljning skola - Rapport 

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar en muntlig presentation av meritvärdet från höstterminen 
2017 för årskurs 9-eleverna. En höjning av resultatet har skett sedan samma 
elever gick i årskurs 8.
______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-01-17

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 9

Kontaktpolitikerbesök 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Diskuteras upplägget av årets kontaktpolitikerbesök på förskolor och skolor. 

Förvaltningen tar till nämndsmötet den 7 februari 2018 fram ett förslag till 
tidsplanering och fördelning av kontaktpolitiker per enhet samt tema för 
besöken.
______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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