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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-09-26

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 60  

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende utgår:
- Utredning enligt Lex Sarah – lagstadgad tid för förhandsbedömning 

överskrids
______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-09-26

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 61 Dnr 2018/188 - 04

Åtgärdsplan för budget i balans, social välfärd – 
Återrapport 2

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 
nämnder.

Vidtagna åtgärder och kostnader presenteras i tjänsteskrivelsen under 
områdena:

-Åtgärdsplan utifrån prognostiserad budgetuppföljning
-Ekonomiskt bistånd
-Placeringskostnader vuxna med beroende/missbruksproblem
-Placeringskostnader barn och unga

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 september 2018.

Behandling
Tjänsteskrivelsen revideras till nämndsmötet den 10 oktober 2018 med 
uppdaterad text och summor under följande rubriker. (Sidhänvisning gäller 
tjänsteskrivelsen till arbetsutskottet.)

Sid 2 ”1. Arbetslösa får egen försörjning”: Antal avslutade personer från 
arbetsmarknadsenheten (AME) har minskat från 25 till 13 personer

Sid 7 ”3. Tillfälligt kommunbidrag från staten”: Justering av siffror för 
statsbidrag gällande ensamkommande barn och unga.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-09-26

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 62 Dnr 2018/188 - 04

Budgetuppföljning augusti 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsförvaltningen godkänner redovisningen av uppföljningen 
per augusti 2018.

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

Prognosen för område Utbildning pekar på ett underskridande om 6 000 tkr 
jämfört med budget om 439 000 tkr emedan Social Välfärds prognos indikerar 
ett överskridande med 44 500 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
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 25 september 2018.

Behandling
Till nämndsmötet den 10 oktober 2018 justeras tjänsteskrivelsens sista stycke 
gällande uteblivna kostnader inom individ- och familjeomsorgen (IFO).

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-09-26

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 63 Dnr 2018/88 - 02

Sjukfrånvarostatistik 2018 - Information

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar muntlig information om sjukfrånvaron inom förvalt-
ningen. 
Under perioden januari till augusti 2018 ligger frånvaron på 6,48% vilket är 
något högre än samma period år 2017. För helåret 2017 låg siffran på 6,57%.
______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-09-26

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 64 Dnr 2018/289 - 02

Personalsituationen - Information

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

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

Inom skolverksamheten är just nu 9 tjänster utannonserade. Andel obehöriga 
lärare är 18%.

Förskolan har 42% legitimerade förskollärare. Målet är att 67% av personal-
styrkan inom förskolan ska vara legitimerade förskollärare.

Social välfärd har 3 socialsekreterartjänster utlysta. Rekrytering av ny verksam-
hetschef har påbörjats.
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-09-26

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 65 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 15 september 2018.  

Ludvika med närområde kommer att sakna 85 platser i slutet av hösten (65 
platser redovisades i augusti.  Det börjar bli fullt på förskolorna redan i oktober.  
För våren står 55 barn i kö (39 barn den 14 augusti) men den kön kommer att 
öka. Totalt ett behov av 140 platser innan sommaren.

Nya förskoleplatser 
Förskolan Skogsgläntan i Biskopsgården har nu tre avdelningar, detta ger dock 
ingen reell ökning av platser i Ludvika då man samtidigt minskade en avdelning 
på Lorensbergamodulen. Projektering pågår för att bygga ytterligare 2 
avdelningar, dessa kommer att stå klara tidigast hösten 2019.

Projektering pågår för att bygga om f d dagcenter på Ludvika Gård till 
förskolan Bäret. 2 nya avdelningar ska vara färdiga vid årskiftet 2018/2019 då 
flyttas verksamheten på förskolan Lorensbergamodulen dit, då skolan behöver 
lokalerna. Ytterligare 3 avdelningar ska byggas där, vilket ger en total ökning 
med 45 platser. De återstående avdelningarna beräknas vara klara under våren 
2019.

En platsbyggd ny förskola i Gonäs är under projektering och tillsammans med 
den gamla platsbyggda förskolan och de tillfälliga modulernas verksamhet som 
flyttas dit, tillskapas ytterligare cirka 15 platser. Klart hösten 2019.

I f d 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 (f d Dagcenter) 45 platser. 

Förskolan Gonäs 15 platser.

Förskolan i f d Seco Tools lokaler 90 platser.
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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. Personalstyrkan anpassas utifrån 
barnens antal.

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 minskas kan gruppstorlekarna minska.

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

2. Köredovisning 15 september 2018.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-09-26

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 66 Dnr 2018/497 – 60 

Prognos för elevutvecklingen läsåren 2018/19--
2023/24 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden beslutade den 22 augusti 2001 att uppdra till 
förvaltningen att presentera en rapport för anpassning av verksamheten till 
förändrade befolkningstal och minskade ekonomiska ramar.

Rapporten görs numera vid två tillfällen per läsår. En gång i oktober och en 
gång i mars. 

Rapporten består i en prognos över utvecklingen av elevantalet under en 
femårsperiod. Elevsiffrorna för denna prognos är uttagna den 4 september  
2018 och  bygger på det elevantal som förvaltningen beräknas ha på skolorna i 
januari 2019. Det är vid det tillfällen som nya Solviksskolan kommer att tas i 
drift. 

Den prognosticerade utvecklingen från 2018/2019 till 2023/2024
Innevarande läsår (2018/2019) är elevantalet i förvaltningen 3017 elever. Under 
de kommande fem läsåren beräknas antalet öka till 3282 elever (2023/2024). 
Det vill säga en ökning med 265 elever på fem år.

Till största delen bygger de prognosticerade elevökningarna på att det har fötts 
fler barn under det senaste decenniet. Dessa årskullar har nu börjat lämna 
förskolan för att börja i förskoleklass och grundskolan. För varje årskurs som 
slutar årskurs 9 fylls det således på med fler elever i förskoleklass. Ökningen är 
mellan 35 och 77 elever varje år. 

Under 2018 har det regelbundet tillkommit elever till förvaltningens skolor. I 
många fall rör det sig om anhöriginvandring. Förvaltningens mottagningsenhet 
har haft i snitt 15 elever inskrivna varje månad fram till september. Eleverna går 
på mottagningsenheten i max 2 månader innan de går ut på ordinarie skola. 
Inflyttningen av elever ska ställas mot att det även flyttar ut elever. Nettot av 
migrationen har hittills varit positiv. Det vill säga att elevökningarna inte endast 
beror på att det är många elever som fötts det senaste decenniet. Det sker även 
en elevökning som beror på inflyttning till kommunen. I föreliggande prognos 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

finns inte någon hänsyn tagen till inflyttning. Det framtida nettot av in- och 
utflyttning är helt enkelt inte känt av förvaltningen. 

I förvaltningens skolor går det ca 489 elever som är födda utomlands. Av dessa 
har 159 st (33%) ankommit till Sverige inom de senaste 2 åren och ytterligare 
200 st (41%) under de senaste 6 åren. 

Det innebär att knappt 12% av förvaltningens elever är födda utomlands och 
har ankommit till Sverige under de senaste sex åren. Förvaltningen har därmed 
ett omfattande arbete med att tillgodose behov av studiehandledning och 
modersmål på många olika språk. 

I denna prognos är inte asylsökande elever medräknade. Emellertid är det inte 
ett stort antal asylsökande elever på skolorna i dagsläget. Under våren 2018 
hade förvaltningen i snitt 13 asylsökande elever på skolorna (i vecka 19, år 2016 
var antalet asylsökande elever som störst i förvaltningens historia. Då var det 
203 asylsökande elever på förvaltningens skolor). 

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

2. Elevprognos 2018/19 till 2023/24.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden

11



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-09-26

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 67 Dnr 2018/496 - 60

Kvalitetsrapport 2017-2018 verksamhet skola

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

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsrapporten innehåller uppföljningen av läsåret 2017/2018. Det 
innehåller styrkortet för skolverksamheten som finns i Ludvika kommun. 

Rapporten beskriver vidare hur skolorganisationen ser ut i Ludvika kommun, 
några viktiga händelser från året som gått, samt hur kvalitetsarbetet bedrivs.

Ett viktigt inslag i kvalitetsrapporten är beskrivningen av hur resultaten följs 
upp under året, samt vilka delar uppföljningen består av. De olika delarna är: 

 Kunskaper
 Normer och värden
 Elevers ansvar och inflytande
 Skola och hem
 Övergång och samverkan
 Skolan och omvärlden
 Bedömning och betyg

Kvalitetsrapporten avslutas med en verksamhetsplan för skolverksamheten. 
Där fastställs de viktigaste utvecklingsområdena som förvaltningen arbetar 
vidare med utifrån resultatet för 2017/2018.

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

2. Kvalitetsrapport 2017-2018, verksamhet skola.

Behandling
Till nämndsmötet den 10 oktober 2018 uppdateras styrkortet med aktuella 
siffror.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-09-26

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 68 Dnr 2018/557 - 60

Meritvärde och betygsfördelning för grundsärskolan 
årskurs 9 - Rapport

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet

Meritvärde
Förvaltningen rapporterar från och med avslutet av läsåret 2017/2018 merit-
värde och betygsfördelning för grundsärskolan årskurs 9 i Ludvika kommun. 

Enligt beslutsstödsystemet Hypergene har eleverna i årskurs 9 grundsärskola 
190,6 i genomsnittligt meritvärde. Andelen som uppnår kunskapskraven i alla 
ämnen är 100%. 

Betygsfördelning
I Ludvika kommun granskas även betygen utifrån hur de är fördelade mellan E 
till A. Här visar statistiken att den absoluta merparten av eleverna som går i 
särskolan får betyget D i skolämnena. Detta är tätt följt av betyget E. De högre 
betygen C, B och A är ovanliga och sätts i princip endast i praktiska och este-
tiska ämnen, samt svenska och teknik.

Analys
Förvaltningen har inte någon enkel förklaring till att det blivit lågt meritvärde 
och generellt sett låga betyg. Rektor har fått uppdraget att tillsammans med 
särskolans personal analysera frågan vidare. Denna fråga går även hand i hand 
med det uppdrag förvaltningen givit åt grundskolans rektorer.

Utvecklingsområden
Förvaltningen har utifrån resultaten 2017/2018 identifierat ett utvecklingsom-
råde.

Utvecklingsområde – Ökat meritvärde
De må vara hänt att det är få elever på grundsärskolan, men utifrån utfallet be-
höver ett arbete ske som innebär att rektor och personalen diskuterar arbetet 
med betyg och bedömning. En målsättning ska vara att fler elever når högre be-
tyg i samtliga ämnen och således höjer sina meritvärden.  
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Vidare är det nästan uteslutande E och D i betyg för de teoretiska ämnena me-
dan praktiska och estetiska ämnen har högre betyg. Förvaltningen avser därför 
att lägga extra fokus på denna skillnad mellan olika typer av ämnen. 

Insatser
På rektorsnivå har översyn av schemaläggning, lektioner och planeringstid skett 
inför läsårsstarten 2018/2019. Den nya organisationen skapar bättre flexibilitet 
att tillgodose enskilda elevers behov och förutsättningar. Förutsättningar har 
skapats för att sprida personalens specialpedagogiska kompetens till elever i 
samtliga årskurser och i fler ämnen och ämnesområden. 

Under höstterminen 2018 genomförs ett omfattande implementeringsarbete av 
nya styrdokument för grundsärskolan. Hela personalgruppen deltar och fokus 
är framför allt pedagogiska planeringar, dokumentation, analys och bedömning.

På samtliga nivåer i förvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att följa upp 
verksamheten. Det innefattar såväl arbetet med att finna olika modeller för att 
kartlägga kunskapsutvecklingen samt analysarbetet och arbetet med insatser. 

Vidare kommer förvaltningens särskoleverksamhet besöka en annan kommun 
(Filipstad) för att påbörja ett samarbete och kollegialt lärande rörande olika ut-
vecklingsfrågor. Här är implementering av nya styrdokument och betyg och be-
dömning prioriterade områden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 september 2018.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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