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§ 36   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärende utgår: 
- Åtgärdsprogram för budget i balans Social välfärd. 
______ 
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§ 37  Dnr 2018/188 – 04  

 

Budgetuppföljning april 2018 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen per 
april 2018.  

Beskrivning av ärendet 
I tjänsteskrivelsen presenteras uppföljning och prognos över förväntat 
ekonomiskt utfall för 2018.  

Prognosen för område Utbildning ligger i nivå med rambudget om 439 000 tkr 
emedan Social Välfärds prognos indikerar ett överskridande med 44 400 tkr 
mot budget om 133 500 tkr. En kortfattad redovisning av större utfalls- och 
prognosavvikelser jämfört med periodens budget för de två områdena framgår 
av tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 23 maj 2018. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden 
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§ 38  Dnr 2018/380 – 04  

 

SKL:s analys av social välfärd - Information 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen informerar att man hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 
har beställt en analys av social välfärds verksamhet i och med det stora 
budgetunderskottet som uppstått. 

SKL besöker förvaltningen tisdagen den 19 juni 2018. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 39  Dnr 2018/325 – 04  

 

Budget 2019 - Information 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ett extra arbetsutskott för att behandla budget 2019 
bokas in den 8 augusti 2018 kl 13.00. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen informerar att något förslag till budget för 2019 inte har kunnat 
tas fram på grund av ändring av förutsättningar och ändrad tidsplan för arbetet 
med budget 2019.  

Till nämndens möte den 13 juni 2018 lämnar förvaltningen en tjänsteskrivelse 
med förändringen och fortsatt hantering. 

Hanna Lindgren (S) föreslår att budget 2019 behandlas på ett extra 
arbetsutskott den 8 augusti 2018. 

Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan besluta enligt förslaget och 
finner att arbetsutskottet beslutat enligt detta. 

 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 40  Dnr 2018/307 - 75 

 

Resultat barnenkät - Så här tycker jag om social-
tjänsten 2018 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar innehållet i rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Barnenkäten har under fyra veckors tid erbjudits de barn och ungdomar som 
möter individ- och familjeomsorgens verksamhet. Resultat visar att de unga i 
hög grad vet varför de träffar socialtjänsten, att de upplever att socialarbetaren 
lyssnar till dem och att det som är viktigt får plats i samtalen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 28 maj 2018. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden 
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§ 41  Dnr 2018/88 - 02 

 

Sjukfrånvarostatistik - Information 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen lämnar en muntlig information om sjukfrånvaron inom 
förvaltningen. Under perioden januari till april i år, 2018 ligger frånvaron på 
7,2% och på helåret 2017 låg siffran på 6,6%. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 42  Dnr 2018/289 – 02  

 

Personalsituationen - Information 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen lämnar muntlig information om den aktuella personalsituationen 
inom skolan, social välfärd och förskolan. 

Inom skola/fritidshem/särskola är för närvarande 7 tjänster utannonserade och 
rekrytering pågår. Senaste officiella siffran för antal behöriga lärare är 72,5%. 

Inom social välfärd har 2 socialsekreterare sagt upp sig, 5 personer inom 
HVB/nyanlända är varslade på grund av arbetsbrist, 2 bidragshandläggar-
tjänster ska konverteras till socialsekreterartjänster, 2 naturliga avgångar. 
Rekryteringar pågår. 

Inom förskolan finns nu färre än 40% legitimerade förskollärare. 
Rekrytering pågår. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 43  Dnr 2018/356 - 00 

 

Styrkort för social- och utbildningsnämnden 2018 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden antar styrkortet. 

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsförvaltningen genomför kontinuerliga uppföljningar och 
utvärderingar. Syftet är att följa upp om verksamheterna nått målen och belysa 
förbättringsområden för att stärka kvalitén. Det finns planer för vad, hur, och 
när respektive verksamhet skall följas upp och rapporteras till nämnden. En 
samlad redovisning sker i kvalitetsrapporter, i det verbala bokslutet och i 
verksamhetens styrkort i samband med bokslutet.  

De kommungemensamma målen som togs i kommunfullmäktige under våren 
2015 tjänar som utgångspunkt för kvalitetsarbetet 2018. Sedan tidigare har 
social- och utbildningsnämnden använt balanserade styrkort för att följa upp 
och se om de uppsatta målen nås. Nämnden och förvaltningen skapade år 2016 
en modell för att varje verksamhetsområdes och enhets individuella mål skulle 
knytas till de kommunövergripande målen.  

Utifrån nämndens styrkort till förvaltningen ska det för varje nivå inom 
förvaltningen (förvaltningsledning – verksamhetsledning – enhet) skapas styrtal 
kopplade till de kommunövergripande målen. Till styrtalen skapas 
”aktivitetskort” för att säkerställa genomförande, uppföljning och analys.   

Här föreligger nu ett nytt styrkort för år 2018. Styrkortet följs upp i de olika 
verksamheternas kvalitetsrapporter och i nämndens verbala bokslut. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 25 maj 2018. 

2. Styrkort 2018. 

Behandling 
Arbetsutskottet går igenom och tar fram förslag på måltal i styrkortet. 
Förvaltningen kompletterar styrkortet och sammanställer det nya förslaget till 
nämnden den 13 juni 2018. 

______ 
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§ 44  Dnr 2018/315 - 01 

 

Landsbygdsprogram för Ludvika kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden antar yttrandet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2018 § 78 att skicka förslaget på 
landsbygdsprogram för Ludvika kommun, med de ändringar som 
kommunstyrelsens förvaltning föreslagit, på remiss till samtliga nämnder och 
helägda bolag. 

Social- och utbildningsförvaltningen har tagit del av programmet och de 
ändringar som kommunstyrelsen beslutat.  

Programmet beskriver att verksamheten inom förskola och skola är en viktig 
del i ett landsbygdsprogram då den verkar i ett stort geografiskt område och 
erbjuder verksamhet i både landsbygd och tätbebyggt område. Den ger barn 
och unga möjlighet till hög kvalitet på utbildningen oavsett bostadsort. 
Förskolor finns i nästan samtliga orter med minst 300 invånare. De orter som 
saknar förskola har någon kilometer till närmaste förskola. 

Förvaltningen föreslår social- och utbildningsnämnden att anta yttrandet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 24 maj 2018. 

2. Landsbygdsprogram för Ludvika kommun. 

Behandling 
Peter Cyrillus (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden 
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§ 45  Dnr 2018/12 - 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 22 maj 2018. Den redovisar 
dock placeringar och förskolekön från augusti 2018.  

Ludvika med närområde saknar i slutet av hösten 68 platser.  

Projektering för att bygga en avdelning på förskolan Skogsgläntan i Biskopsgår-
den pågår, den kommer då att inrymma ytterligare 15 förskoleplatser. Ska vara 
klart inom kort. Projektering pågår även där för att bygga ytterligare 2-3 avdel-
ningar, för att öppnas preliminärt 2019. 

Projektering att bygga om fd. dagcenter på Ludvika Gård till förskolan Bäret 
pågår. Den kommer sedan att inrymma ytterligare cirka 75 förskoleplatser. 

En platsbyggd ny förskola i Gonäs är under projektering och tillsammans med 
den gamla platsbyggda förskolan tillskapas ytterligare cirka 15 platser. Klart hös-
ten 2019. 

Grängesberg, Fredriksberg, Saxdalen, Sunnansjö och Nyhammar har alla 
platser över men kommer att behöva dem senare under våren 2019. 

Enligt utredning presenterad på social- och utbildningsnämnden per den 7 mars 
2018 om Förskolplatsbehovet, är behovet högre än tillgången på platser redan 
våren 2019 om inte ytterligare platser kan tillskapas framförallt i centrala och 
norra Ludvika tätort.  

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

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 24 maj 2018. 

2. Köredovisning 

______ 
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§ 46  Dnr 2018/308 - 71 

 

Barn- och vårdnadshavarenkät förskolan 

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

Beskrivning av ärendet 
Barn- och vårdnadshavarenkäten har funnits tillgänglig på förvaltningens 
hemsida under april månad. 

Sammanfattningsvis är både barn och deras vårdnadshavare nöjda med 
förskoleverksamheten. Varje enhet analyserar resultaten och fokuserar på 
åtgärder utifrån analysen för den kvalitetsrapport och verksamhetsplan som tas 
fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 30 maj 2018. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden 



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2018-05-30 
 
 

  
 
 

§ 47  Dnr 2018/15 – 60  

 

Resultatuppföljning skola 2018, elevenkät - Rapport  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten om 
elevenkäten. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har genomfört Elevenkät åk 1-6 under perioden 15 februari 2018 
till 25 mars 2018 samt Elevenkät 7-9 under samma period. Enkäten baseras för 
andra året i rad på skolenkäten som Skolinspektionen genomför.  

Totalt har 1 410 elever i årskurs 1-6 besvarat enkäten, samt 703 elever i årskurs 
7-9.  De årskurser som redovisas är åk 5 (197 elever har besvarat enkäten och 
åk 9 (231 elever har besvarat enkäten).  

Jämförelse har gjorts med skolinspektionens nationella resultat. 
Skolinspektionen anger att det sammantagna totala enkätresultatet för alla 
skolenheter i varje enkätomgång baseras på ett slumpmässigt, nationellt 
representativt urval. Resultaten baseras således på ett omfattande underlag, med 
en god spridning av kommunala och fristående skolor över hela landet vilket 
borgar för att resultaten ger en god nationell bild.  

I de sammanhang som procentsiffror redogörs i tjänsteskrivelsen så är dessa en 
sammanslagning av hur stor andel av eleverna som svarat något av de två 
svarsalternativen ”Stämmer helt och hållet” och ”Stämmer ganska bra”. 

Resultaten ger förvaltningen en fingervisning om vilka områden som det 
behöver göras övergripande satsningar inom. Resultatet säger däremot inte att 
det per automatik är nödvändigt med insatser inom samtliga områden på 
samtliga skolenheter. Vilka insatser som behöver göras på respektive enhet 
måste övervägas utifrån varje enhets resultat. Detta är ett analysarbete som 
förvaltningen uppdrar åt rektor att genomföra, samt föreslå insatser utifrån. 
Rektors analys och insatser följs upp av förvaltningsledningen vid regelbunden 
resultatuppföljning.  

Förvaltningen genomför även insatser på en övergripande nivå. Dessa insatser 
finns presenterade i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 23 maj 2018. 
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§ 48  Dnr 2018/376 - 02 

 

Upplägg för löne- och medarbetarsamtal 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att:  
 
Alternativ 1: Avsätta medel för att förstärka chefsorganisationen så att cheferna 
inom förvaltningens utbildningsdelar ges möjlighet att leva upp till de krav som 
ställs i nuvarande modell för verksamhetsutveckling och lönepolicy.  
 
Alternativ 2: Uppdra åt Kommunstyrelsens förvaltning att i samverkan med 
övriga förvaltningar omarbeta upplägget för verksamhetsutveckling och 
lönepolicy så att upplägget inte skapar en ohållbar arbetssituation för befintliga 
chefer med påföljden att kvaliteten på verksamhetens resultat försämras.  

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsförvaltningen konstatarer i denna skrivelse att det gått tre 
år sedan nuvarande system med medarbetarsamtal och lönesamtal infördes. 
Utfallet av det nuvarande systemet har inneburit att cheferna upplever sig 
försatta i en situation där de måste prioritera bort stora delar av sin verksamhet 
för att hinna med medarbetarsamtal och lönesamtal. Detta gäller i synnerhet i 
månaderna januari, februari och mars. Social- och utbildningsförvaltningen 
upplever det nuvarande upplägget är kontraproduktivt ur ett resultatperspektiv. 
 
Chefernas förutsättningar att bedriva samtliga delar av sitt arbete behöver 
förbättras. De behöver framför allt få förbättrade förutsättningar att närvara i 
klassrum, på konferenser eller på avdelningarna genom att antalet samtal 
kopplade till verksamhetsutvecklingsprocessen och löneöversynen minskas.  
 
Social- och utbildningsförvaltningen ser därför att chefstätheten behöver 
förstärkas kraftigt för att förvaltningen ska kunna leva upp till de krav som ställs 
på cheferna i form av medarbetarsamtal och lönesamtal. Alternativt ser 
förvaltningen att den nuvarande modellen för verksamhetsutveckling och 
lönepolicyn ses över i syfte att minska antalet samtal för befintliga chefer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 april 2018. 
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Behandling 
Kjell Israelsson (M), Hanna Lindgren (S) och Gun Andersson (C) förslår bifall 
till förvaltningens förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden 
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