
Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(2)
Sammanträdesdatum

2018-02-21

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid Skogsrundan 4a, Ludvika, kl. 13:00 – 14:50

Beslutande ledamöter Peter Cyrillus (S)
Kjell Israelsson (M)
Kjell Nyquist (L)
Hanna Lindgren (S)
Jakob Wedman (MP)

Övriga närvarande Tjänstemän
Mikael Carstensen, förvaltningschef
Jonas Fors, verksamhetschef skola
Barbro Forsberg Nystedt, verksamhetschef förskola
Camilla Hofström, verksamhetschef social välfärd
Rita Österholm, nämndsekreterare

Övriga

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 10-16
Rita Österholm

Ordförande
Hanna Lindgren

Justerande
Peter Cyrillus

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-02-21 Paragrafer § 10-16

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på social- och utbildningsförvaltningens kansli

Underskrift

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

2(2)
Sammanträdesdatum

2018-02-21

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 10 Kvalitetsberättelse 2017 social välfärd 2018/87 3
§ 11 Yttrande över förslag till ny 

integrationspolicy
2017/602 4

§ 12 Sjukfrånvarostatistik 2017 2017/99 5 - 6
§ 13 Målaktiviteter - Rapport 2018/94 7
§ 14 Barnomsorgskön - Rapport 2018/12 8 - 9
§ 15 Behov av förskoleplatser 2018-2020 2018/95 10
§ 16 Skrivelse angående Sunnansjö förskola 2018/117 11

2



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-02-21

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 10 Dnr 2018/87 - 70

Kvalitetsberättelse 2017 social välfärd

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar social välfärds kvalitetsberättelse 2017.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av mål, utveckling, uppföljning och 
resultat inom Social välfärd och tas fram i enlighet med kraven i Socialstyrelsens 
författningssamling SOSFS 2011:9. Sammanställningen har utgångspunkt från 
politikernas styrkort och de verksamhetsmål som identifierats av Social välfärds 
ledning och ger en helhetsbild av verksamheten. Verksamhetsplanering och 
förbättringsarbeten utgår från kvalitetsberättelsen och sammanställs i en 
sammanhållen verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 16 februari 2018.

2. Kvalitetsberättelse social välfärd 2017.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-02-21

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 11 Dnr 2017/602 - 13

Yttrande över förslag till ny integrationspolicy

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden beslutar att lämna nedan som sitt remissvar.

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden har fått tillfälle att yttra sig över kultur- och 
fritidsnämndens förslag till integrationspolicy. 

Förslaget till policy har inte förankrats i kommunens övriga förvaltningar eller 
bolag. Den följer inte heller den av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer för 
policydokument. 

”En policy anger kommunens förhållningssätt till något och anger vilka 
principer som bör prägla kommunen. Är kommunen positiv eller negativ till 
något? Policyn är oftast kort och har ett långsiktigt perspektiv. Den sträcker sig 
över flera förvaltningar och innehåller inte konkreta mål eller aktiviteter. 
Policyn beslutas av fullmäktige. Den gäller tillsvidare, men ska aktualitets prövas 
minst en gång per mandatperiod”

Förvaltningens synpunkter
En integrationspolicy bör inte innehålla aktiviteter för de olika förvaltningarna 
eller bolagen, utan formuleras på en övergripande nivå varefter varje nämnd får 
i uppdrag att formulera sina respektive aktiviteter och åtaganden.

Önskvärt är också att förvaltningarna och bolagen involveras i utformningen av 
en ny integrationspolicy.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 14 februari 2018.

2. Remiss från kultur- och fritidsförvaltningen.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-02-21

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 12 Dnr 2017/99 - 02

Sjukfrånvarostatistik 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsförvaltningen har genomfört ett medvetet arbete med att 
höja frisknärvaron för förvaltningens medarbetare. Bland annat har den 
tredjedel av medarbetarna som har jobbat längst i förvaltningen erbjudits att 
genomföra en hälso- och arbetsmiljöprofil, vilket i några fall har lett till att 
tidigare oupptäckta allvarliga hälsotillstånd har uppmärksammats och kunna 
behandlas. Ett 50-tal medarbetare har genomfört gruppcirklar i antingen livsstil 
och hälsa eller stresshantering.

Sjukfrånvaron har under 2017 minskat med 12%, eller 0,9 procentenheter, från 
7,5% till 6,6%. Också andelen långtidssjukfrånvaro har minskat, från 57% till 
46,8%. Sjukfrånvaron för medarbetare i åldrarna 30 år och uppåt har minskat 
men för åldersgruppen under 30 år har den ökat. Sjukfrånvaron för kvinnor har 
minskat från 8,1% till 7,1%, men för män har den ökat från 3,9% till 4,3%. För 
att kunna dra några slutsatser av dessa båda mätetal måste data tas fram över 
hur fördelningen mellan antal anställda kvinnor respektive män har förändrats 
mellan åren samt hur åldersstrukturen för våra anställda har förändrats.

Fördelning av sjukfrånvaron mellan de olika verksamheterna var:
- Centrala elevhälsan 1,6%
- Förskola 8,3%
- Kulturskola 2,8%
- Skola 5,2%
- Social välfärd 8,7%

Förvaltningens medvetna arbeta med att höja frisknärvaron fortsätter, och 
under 2018 kommer ytterligare en tredjedel av medarbetarna erbjudas att 
genomföra hälso- och arbetsmiljöprofilen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 14 februari 2018.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-02-21

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 13 Dnr 2018/94 – 00 

Målaktiviteter 2018 - Rapport

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om arbetet med de övergripande verksamhetsmålen.
Förvaltningens målaktiviteter visar hittills i år ett bättre resultat än förväntat.
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-02-21

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 14 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 14 februari 2018. Den redovisar 
placeringar och barnomsorgskön från det datumet och t o m 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. 

Ludvika med närområde saknar 159 platser. En bygglovsansökan för ytter-
ligare en avdelning på Skogsgläntan är gjord, sedan är det några byggnadsan-
passningar som ska göras innan den kan öppnas. Ett första ritningsförslag för 
några avdelningar i fd. dagcenter på Ludvika Gård finns framtagen, genomgång 
pågår. Sedan fortsätter projektering för övriga fastigheten.

Grängesberg saknas någon plats, men där har många i kön tackat nej till de 
platser de erbjudits på Björkås nya avdelningar.

Fredriksberg räcker platserna. 

I Nyhammar, Sunnansjö och Saxdalen finns platser över och platsbehovet 
balanseras. 

Söktrycket är högt och förskoleplatser erbjuds över hela kommunen på de för-
skolor det finns plats, men det kan medföra restid och betraktas ändå som skä-
ligt erbjudande enligt Skollagen.

Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens lokalstrateger fortsätter 
arbetet med fler förskoleplatser. Bland annat att färdigställa hela Biskopsgår-
dens entréplan och hela f d Dagcenter för förskoleverksamhet, vilka tillsam-
mans borde täcka behovet av förskoleplatserna i Ludvika centralort med om-
nejd. 

En platsbyggd ny förskola i Gonäs är under projektering och tillsammans med 
den gamla platsbyggda förskolan där kommer det behovet att täckas.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barngruppernas storlek är högre än Skolverkets riktlinjer och om platsbehovet 
minskar kan gruppstorlekarna minska.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 14 februari 2018.

2. Placerings- och köstatistik per 14 februari 2018.
______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-02-21

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 15 Dnr 2018/95 – 71 

Behov av förskoleplatser 2018-2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda och arbeta 
vidare med förslagen på utbyggnad i enlighet med förslag nedan.

Beskrivning av ärendet

Platsbehov i centralorten med närområde
Behovet för de närmaste årens vårterminer i kommunen är, om inga nya platser 
inrättas: 

Våren 2019 saknas det 155 platser 
Våren 2020 saknas det 63 platser 
Våren 2021 saknas det 60 platser 

Skogsgläntan ökar med minst 30 platser när hela entréplanet är ombyggt.

Före detta dagcenters lokaler kan byggas om till förskola med cirka 8 
avdelningar, det ger cirka 75 nya platser (då är det avräknat de 45 platserna som 
finns i Lorensberga modulen och som ska flyttas dit).

Projekteringen pågår för permanent förskola med tre avdelningar i Gonäs och 
att behålla den befintliga förskoleavdelningen ger 15 nya platser.

I anslutning till Biskopsnäsets förskola är detaljplaneändring begärd för 
eventuell utökning.

I övriga orter utanför centralorten, utom Sörvik, balanseras behov och efter-
frågan med de insatser som genomförts.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 13 februari 2018.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-02-21

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 16 Dnr 2018/117 – 71 

Skrivelse från föräldrar till barn på Sunnansjö förskola

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Föräldrar till barn på avdelningen Lönnen vid Sunnansjö förskola har lämnat en 
skrivelse till social- och utbildningsförvaltningen om situationen på den 
tillfälliga förskoleavdelningen. 
Förvaltningen informerar att förskolan kommer att öppna den 23 mars 2018. 
Verksamhetschef förskola återkopplar till föräldrarna.
______

Beslut skickas till
Verksamhetschef förskola
Akten
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