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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 69 Sommarprojekt 2018, individ- och 
familjeomsorgen (IFO)

2018/585 3 - 4

§ 70 Budgetuppföljning september 2018 2018/188 5
§ 71 Åtgärdsplan för budget i balans, social 

välfärd - Återrapport 3
2018/188 6

§ 72 Personalsituationen - Information 2018/289 7
§ 73 Sammanträdesdagar för nämnd och 

utskott år 2019
2018/584 8

§ 74 Förskoleplatsbehov 2019-2022 2018/95 9 - 10
§ 75 Yttrande över motion Mer idrott och 

rörelse i skolan
2018/498 11

§ 76 Yttrande över revisionsrapport 
Granskning rektors styrning och ledning 
av grundskola

2018/520 12 - 13

§ 77 Inskrivna barn och närvaro på 
fritidshemmen 

2018/214 14 - 15
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 69 Dnr 2018/585 - 75

Sommarprojekt 2018, individ- och familjeomsorgen 
(IFO)

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsförvaltningen godkänner redovisningen av rapporten.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med tidigare beslut i social- och utbildningsnämnden har verksamhet 
anordnats under perioden den 18 juni–6 juli 2018. Målgruppen har varit 
ungdomar i åldern 13–16 år som haft kontakt med social välfärd och bedöms 
befinna sig i riskzon för en ogynnsam utveckling. Syftet har varit att ge dem en 
strukturerad vardag, social träning och en inblick i arbetslivet, 16 ungdomar 
deltog och 13 fullföljde. Årets antal deltagare är färre än tidigare då många 
aktuella ungdomar fått eget sommarjobb.  

Personal har varit fältfritidsassistenter och öppenvårdspersonal som under 
våren har planerat, informerat, motiverat och gett stöd till ungdomarna i att 
hitta en lämplig praktikplats. Med lite olika former av stöd klarade samtliga 
ungdomar att hitta sin praktikplats. Det krävs en hel del förarbetestid med 
projektet för att hitta individuella lösningar gällande val av praktikplats och 
anpassning av tider.

Projektet har haft positiv inverkan på ungdomarnas utveckling. I år var det 10 
flickor och 6 pojkar som deltog. Sedan flera år tillbaka har jämställdhetsper-
spektivet bevakats, detta har lett till att an andelen flickor hela tiden ökat. Under 
de två senaste åren har det varit en jämn könsfördelning och i år med en större 
andel flickor än pojkar. Samtliga ungdomar som fullföljde har klarat sina 
tilldelade arbetsuppgifter även om det ibland krävt viss anpassning. De flesta 
har fått bra eller utmärkande vitsord, flera ungdomar har fått personliga gåvor 
för sin prestation. 

Projektet avslutades med en uppskattad heldag med olika aktiviteter. Deltagare 
har under projektet hela processen från tidig vår till avslutsdagen växt och 
utvecklats på ett berörande sätt. Kostnaderna uppgick till 61 609 kr, en 
snittkostnad på ca 4 700 kr per deltagande ungdom. Deras flitpeng har varit 35 
kr i timmen. Kontakten mellan personalen i projektet, ungdomar, 
praktikhandledare och IFO personal har fungerat bra.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

2. Slutrapport sommarprojekt 2018.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 70 Dnr 2018/188 - 04

Budgetuppföljning september 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen per 
september 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 10 000 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 23 oktober 2018, reviderad 

den 24 oktober 2018.

Behandling
Tjänsteskrivelsen till nämnden den 7 november kompletteras med uppgift om 
skolidrottshallar i tabellen på sidan 1.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 71 Dnr 2018/188 - 04

Åtgärdsplan för budget i balans, social välfärd – 
Återrapport 3

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar redovisningen av 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, åtgärdsrapport 
3, under områdena:

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

Summering återrapport 3
Uteblivna kostnader/besparingar inom individ- och familjeomsorgen uppgår 
enligt beräkningar i återrapport 3 till 1,47 mkr vid uppföljning den 16 oktober 
2018. 

Totalsumman enligt återrapport 1, 2 och 3 är 4,532 mkr.

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

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 72 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.

Förskolan: 60 förskollärartjänster är vakanta men de kommer att tillsättas med 
vikarier.

Skolverksamheten: Inför vårterminen 2019 är 22 tjänster utannonserade.

Social välfärd: Tre lediga tjänster varav två vikariat. Rekrytering av 
verksamhetschef social välfärd fortgår.
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 73 Dnr 2018/584 - 00

Sammanträdesdagar för nämnd och utskott år 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagarna för år 2019.

Beskrivning av ärendet
Förslag till sammanträdesdagar för social- och utbildningsnämnden och dess 
utskott. Samtliga dagar är onsdagar.

Ordförande- Arbetsutskott Individutskott Nämnd 
beredning (Au) (Iu) (SUN)
kl 08.00 kl 13.00 kl 10.00 kl 14.00
   
  16 januari
12 dec 2018 23 januari 6 februari 6 februari
6 februari 20 februari 6 mars 6 mars
6 mars 20 mars 10 april 10 april
10 april 24 april 8 maj 8 maj
8 maj 29 maj 12 juni 12 juni

12 juni 21 augusti 4 september 4 september
4 september 25 september 9 oktober 9 oktober
9 oktober 23 oktober 6 november 6 november
6 november 27 november 11 december 11 december

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 1 oktober 2018.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 74 Dnr 2018/95 - 71

Behov av förskoleplatser 2019-2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet 
med att tillskapa de 90 ytterligare platser i Ludvika tätort som behövs.

Beskrivning av ärendet

Platsbehov

Ludvika tätort inklusive de närmaste byarna (Gonäs, Håksberg, Sörvik)
Behovet för de närmaste årens vårterminer är, om inga nya platser inrättas: 
Våren 2019 saknas det 176 platser 
Våren 2020 saknas det 92 platser 
Våren 2021 saknas det 97 platser 
Våren 2022 saknas det 88 platser 
Under år 2019 kommer platserna att utökas med totalt 90 platser i Ludvika 
tätort inklusive de närmaste byar (Gonäs, Håksberg och Sörvik). Trots detta 
räcker inte platserna under den närmaste tidsperioden. Förvaltningens arbete 
med att tillskapa ytterligare 90 platser fortsätter. I före detta Seco Tools lokal 
planeras för dessa platser men ännu är ej bygglov beviljat.

Övriga orter
I Grängesberg saknas platser varierat under åren.
Saxdalen har platser över.
Sunnansjö saknar i början av tidsperioden men har platser över de senare 
åren.
Nyhammar har platser över men ännu inte tillräckligt för att avyttra 
modulen.
Fredriksberg har platser över.

Om inte de platser som finns över fylls, anpassar verksamheten personal- 
styrkan utifrån antalet barn.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 16 oktober 2018.
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______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 75 Dnr 2018/498 - 60

Yttrande över motionen Mer idrott och rörelse i skolan

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då det som föreslås i 
motionen är utfört eller håller på att utföras.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiets Åsa Wikberg inkom i augusti 2018 med en motion till Ludvika 
kommunfullmäktige rörande mer idrott och rörelse i skolan. 

Miljöpartiet vill öka inslagen av idrott och rörelse i skolan för att det kan antas 
medföra bättre skolresultat, bättre självkänsla, ökad stresstålighet och bättre 
mående.  

Miljöpartiet vill att kommunen ska ha målsättningen att det ska finnas idrott på 
schemat för varje dag, men att det kan få ske som en gradvis ökning då det 
skulle innebära en stor förändring för verksamheten. 

Miljöpartiet yrkar att Social- och utbildningsförvaltningen ska ges uppdraget att 
ta fram en strategi för att införa mer idrott och rörelse i skolan.

Social- och utbildningsförvaltningen ser diverse svårigheter med att tillgodose 
Miljöpartiets målsättning. Hindren är framför allt knutna till tidsaspekter och 
tillgång till lokaler, men även kompetensbrist och prioriteringar rörande vilka 
satsningar som behöver göras för att få höga skolresultat. 

Förvaltningen ser även möjligheter och pekar på framför allt ett gott exempel 
som redan finns på en av skolorna. Förvaltningen informerar även om att en 
skollagsändring som gäller från hösten 2019 till viss del ligger helt i linje med 
Miljöpartiets målsättning. 

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

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 76 Dnr 2018/520 - 00

Yttrande - Granskning rektors styrning och ledning av 
grundskola

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att vidta åtgärder 
enligt förvaltningens förslag för att åtgärda de förbättringsområden/brister som 
påtalas i revisionsrapporten.

Beskrivning av ärendet
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning inom 
området ”rektors styrning och ledning av grundskolan.”.

Bedömningen som görs i rapporten är att rektorerna får förutsättningar att 
fullgöra sitt uppdrag på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt. Emellertid finns 
följande förbättringsområden identifierade: 

- Förbättrat stöd i lokal- och fastighetsfrågor.
- Förbättrade processer för att underlätta vid rekryteringsarbete.
- Utveckling av kommunikationen mellan rektor och nämnd. 

Revisorerna påtalar även vikten av att fokus även fortsättningsvis måste läggas 
på rektorernas arbetssituation för att skapa ännu bättre förutsättningar för det 
pedagogiska ledarskapet. 

Revisorerna önskar svar på hur Social- och utbildningsnämnden avser att 
åtgärda de ovan identifierade bristerna. Nämnden avser att vidta följande 
åtgärder:

- Översyn av ansvar, processer och kommunikation rörande fastighetsfrågor. 
Översynens syfte ska vara att stötta rektorerna i fastighetsfrågor, samt att ge 
dem ännu bättre möjligheter att vara pedagogiska ledare.

- Förbättrade rekryteringsprocesser med stöd av kommunens HR-avdelning
- Fortsatt och förtydligat arbete med kvalitetsdagar för politiker och rektorer, 

samt kontaktpolitikernätverk. Inrättandet av regelbundna rektorsbesök vid 
social- och utbildningsnämndens sammanträden under den kommande 
mandatperioden. 

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

______
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Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-24

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 77 Dnr 2018/214 - 60

Inskrivna barn och närvaro på fritidshemmen

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

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen antalet in-
skrivna elever på fritidshemmen i Ludvika kommun, snittantalet inskrivna ele-
ver per avdelning, samt den faktiska närvaron på fritidshemmen.

Antalet inskrivna elever på fritidshemmen och snittantalet elever 
per avdelning
I dagsläget finns det fritidshem knutna till 13 skolor (inklusive Björkås 
särskola). På de 13 fritidshemmen finns sammanlagt 34 avdelningar. 

Totalt är 1081 elever inskrivna i förvaltningens fritidshem i september 2018. 
Det är en ökning 158 elever i förhållande till det antal som var inskrivna i mars 
2018 (923 elever). 

Då antalet elever i normalfallet är större under höstterminerna (vårdnadshavare 
tenderar att säga upp platsen för sina barn under vårterminen) så är det intres-
sant att jämföra värdet i september 2018 med värdet för ett år sedan i septem-
ber 2017. Denna jämförelse visar att antalet inskrivna elever har ökat med 36 
stycken. 

Antal inskrivna elever per avdelning har minskat i Ludvika sedan 2015. I sep-
tember 2018 är snittvärdet i förvaltningen 31,79 elever.

Faktisk närvaro på fritidshemmen
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att implementera ett digitalt närvaro-
system för både fritidshem och förskola. 

Då systemet ännu inte är igång har förvaltningen genomfört handräkning under 
hösten 2018. Handräkningen skedde under samtliga dagar i vecka 41. Resultatet 
av handräkningen visar på ett tydligt mönster. På förvaltningsövergripande nivå 
är antalet faktiskt närvarande elever ca 22% färre än antalet inskrivna elever. 
Det innebär alltså att närvaron är 78%.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 24 oktober 2018.
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______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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