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2018-08-22

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 50 Ändring i föredragningslistan 3
§ 51 Budgetuppföljning juli 2018 2018/188 4
§ 52 Åtgärdsplan för budget i balans, social 

välfärd - Återrapport
2018/188 5

§ 53 Översyn av organisationen för nyanlända 
HVB - Återrapport

2018/306 6

§ 54 Revidering av delegationsförteckning 
social välfärd 

2018/454 7

§ 55 Personalbemanning inom förskolan - 
behörighet och antal 

2018/13 8 - 9

§ 56 Förskolekön - Rapport 2018/12 10 - 11
§ 57 Personalbemanning inom skolan - 

behörighet och antal
2018/14 12

§ 58 Närvarostatistik åk 7-9 - Läsåret 2017/18 2018/16 13
§ 59 Skolskjutsproblem 14
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-22

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 50  

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende tillkommer:

- Skolskjutsproblem
______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-22

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 51 Dnr 2018/188 - 04

Budgetuppföljning juli 2018

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

Beskrivning av ärendet
I förvaltningens tjänsteskrivelse 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 46 400 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.

En åtgärdsplan för att minska överskridandet har påbörjats med olika insatser 
och redovisas till social- och utbildningsnämnden i en särskild tjänsteskrivelse. 
Återrapporten visar uteblivna kostnader/besparingar inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO) med 1 652 tkr vid uppföljning per den 15 augusti 2018.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 20 augusti 2018.

______

Beslut skickas till
Ekonomienheten
Ekonom (NA), (CA)
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-22

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 52 Dnr 2018/188 - 04

Åtgärdsplan för budget i balans, social välfärd - 
Återrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden gav den 13 juni 2018, § 83 förvaltningen i 
uppdrag att lämna återrapporter i ärendet på kommande arbetsutskott och 
nämnd.

Åtgärdsplan utifrån prognostiserad budgetuppföljning
Förvaltningen har begärt hjälp av SKL, Sveriges kommuner och landsting för 
att få en extern kartläggning och analys av vårt arbete inom Social Välfärd. De 
kommer att ta fram olika jämförande nyckeltal för verksamheterna.       
Planeringen är att de ska avge en rapport till förvaltningen under augusti månad 
och att en uppstart sker den 19 juni.  

Summering Återrapport 1 
Uteblivna kostnader/besparingar inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
uppgår enligt beräkningar i tjänsteskrivelsen till 1,652 mnkr vid uppföljning per 
den 15 augusti 2018.

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

______

Beslut skickas till
Verksamhetschef social välfärd
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-22

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 53 Dnr 2018/306 - 13

Översyn av organisationen för nyanlända HVB - 
Återrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla HVB-verksamheten enligt 
förslag 3 vid årsskiftet 2018/2019.

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden beslutade den 13 juni 2018 § 79 att åter-
remittera ärendet med begäran att flera frågeställningar skulle besvaras. Vid 
behandling av återremissen har förvaltningen gått igenom tjänsteskrivelsen och 
utredningen samt budgetkravet inför 2019 och föreslår avveckling av HVB-
verksamheten enligt förslag 3 vid årsskiftet 2018/2019. Förvaltningen besvarar 
således inte de frågor som begärdes vid återremissen. Förslag till beslut innebär 
att avvecklingen av HVB-verksamheten tidigareläggs till årsskiftet 2018/2019 
och att stödboendeverksamheten förändras för att kunna ta emot de ungdomar 
som behöver placeras i den nya boendeformen. 
En viss avvecklingskostnad kommer finnas kvar för kvartal 1 under 2019 men 
bedöms kunna täckas med intäkter från Migrationsverket. Kommunens 
lokalstrateger har haft en dialog med Ludvika Hem där vi utgår från att vi kan 
gå ur hyresavtalet vid årsskiftet. Kan kommunen gå ur hyresavtalet vid årsskiftet 
kommer inga kostnader för lokaler gällande HVB att belasta 2019 och 2020. 
Förhandling enligt MBL gällande förslag om nedläggning av verksamheten 
kommer ske 20 respektive 30 augusti 2018.

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

______

Beslut skickas till
Verksamhetschef social välfärd
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-22

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 54 Dnr 2018/454 - 00

Revidering av delegationsförteckning Social välfärd

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade delegations-
förteckningen för verksamheten Social välfärd.

Beskrivning av ärendet
Delegationsförteckningen för verksamheten Social välfärd har reviderats i sin 
helhet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 4 juli 2018.

2. Delegationsförteckning Social välfärd daterad den 29 juni 2018.

______

Beslut skickas till
Personal Social välfärd, inkl handling
Kommunstyrelsens förvaltning, kanslienheten, inkl handling
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-08-22

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 55 Dnr 2018/13 - 02

Personalbemanning inom förskolan - behörighet och 
antal 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

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 höstterminen 2018 gäller följande:

Antal barn (augusti) 1500

Totalt antal personal, årsarbetare  282

Planerad grundbemanning                                                                                   
pedagoger med högskoleexamen  170

Verklig bemanning pedagoger med högskoleexamen       118

Andel pedagoger med högskoleexamen   42%

Antal barn med annat modersmål  450

Det är en stor spridning i förhållandet pedagoger med högskoleexamen  – 
barnskötare, då förvaltningen saknar utbildade förskollärare.

De värden som redovisas är inte de officiella värdena som Skolverket publicerar 
i mars/april varje år med mätperiod oktober. Vid den senaste mätningen per 
oktober 2017, redovisades 42%  pedagoger med högskoleexamen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 19 augusti 2018.

______
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-08-22

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 56 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 14 augusti 2018.  

Ludvika med närområde kommer att sakna 65 platser i slutet av hösten.  Det 
blir fullt på förskolorna redan i mitten av november. För våren vet vi redan nu 
att 39 barn till står i kö den 14 augusti men den kön kommer att öka.. 

Nya förskoleplatser 

Förskolan Skogsgläntan i Biskopsgården har nu i augusti öppnat ytterligare en 
avdelning med 15 platser. Projektering pågår för att bygga ytterligare 2 
avdelningar, dessa kommer att stå klara tidigast hösten 2019.

Projektering att bygga om fd. dagcenter på Ludvika Gård till förskolan Bäret 
pågår. Den kommer sedan att inrymma ytterligare cirka 75 förskoleplatser en 
ökning av med 45 platser.                                                                                   
2 nya avdelningar ska vara klara i november, då flyttas Lorensbergamodulens 
barn dit, då skolan behöver lokalerna. De 3 återstående avdelningarna beräknas 
vara klara under våren 2019.

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

I fd Seco-tools lokaler projekteras just nu för 6 nya avdelningar med 90 platser. 
Beräknas vara klart våren 2019.

Totalt en ökning med: 180 platser under 2019.

Förskolan Skogsgläntan 30 platser

Förskolan Bäret (fd Dagcenter) 45 platser 

Förskolan Gonäs 15 platser

Förskolan i fd Seco-tools lokaler 90 platser.
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Grängesberg kommer att sakna platser i slutet av hösten och under våren.  

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

Fredriksberg ser ut att inte fylla alla platser jämfört med tidigare, 
personalstyrkan anpassas efter det.

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

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

2. Köredovisning 14 augusti 2018.

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-22

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 57 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 läsårsskiftet 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: 233 st
Andel som har pedagogisk högskoleutbildning: 82,2 %
Andel obehöriga lärare: 17,8 %

Det finns 16 grundskoleenheter och två särskoleenheter. 

Spridningen av behörigheten mellan skolorna varierar liksom tidigare. 
Förvaltningen kan dock konstatera är att spridningen har minskat, liksom att 
andelen behöriga pedagoger har ökat med knappt 5 % från januari 2018. Det är 
mycket glädjande. 

Med undantag av fem enheter ligger behörigheten på skolorna mellan 80% till 
100% i varje undervisningssituation. Det ska tilläggas att små enheter med få 
klasser påverkas mycket om det kommer in en eller några obehöriga lärare i 
personalgruppen.

Antalet enheter som har 100% behörighet i klassrummen är åtta till antalet.

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

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-22

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 58 Dnr 2018/16 - 60

Närvarostatistik årskurs 7-9 – läsåret 2017/2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
I tjänsteskrivelsen redogörs för elevnärvaron för årskurs 7, 8 och 9.

Förvaltningen har analyserat närvaron för årskurs 7, 8 och 9. För övriga 
årskurser finns det i dagsläget ingen samlat underlag i förvaltningens system. 
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. 

Jämförelse med andra kommuner eller riksgenomsnitt är svårt att göra på grund 
av att offentliga uppgifter saknas helt inom området. 

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

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-08-22

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 59

Skolskjutsproblem

Behandling
HåGe Persson (M) lyfter frågan om läsårsstartens skolskjutsproblem till 
diskussion.
Många föräldrar är kritiska till att skolskjutsarna inte har kommit i tid eller 
kommit på fel tid.
Förvaltningen informerar från ett möte som hållits med föräldrar.
______
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