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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 78 Budgetuppföljning oktober 2018 2018/188 3
§ 79 Åtgärdsplan för budget i balans, social 

välfärd - Återrapport 4
2018/188 4

§ 80 Plan för intern kontroll 2019 2018/277 5 - 6
§ 81 Yttrande över Riktlinje för Finskt 

förvaltningsområde
2018/612 7 - 8

§ 82 Personalsituationen - Information 2018/289 9
§ 83 Sjukfrånvarostatistik - Information 2018/88 10
§ 84 Förskolekön - Rapport 2018/12 11 - 12
§ 85 Resultatuppföljning skola - 

Mitterminsavstämning av måluppfyllelse 
höstterminen 2018

2018/15 13 - 14
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 78 Dnr 2018/188 - 04

Budgetuppföljning oktober 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen per 
oktober 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 13 000 tkr 
jämfört med budget om 439 000 tkr medan Social Välfärds prognos indikerar 
ett överskridande med 42 600 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 26 november 2018.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 79 Dnr 2018/188 - 04

Åtgärdsplan för budget i balans, social välfärd – 
Återrapport 4

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, åtgärdsrapport 
4 (19 november 2018), under områdena:

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

Summering återrapport 4
Uteblivna kostnader/besparingar inom individ- och familjeomsorgen uppgår 
enligt beräkningar i återrapport 4 till 0,48 mkr vid uppföljning den 19 november 
2018. 

Totalsumman enligt återrapport 1, 2, 3 och 4 är 6,012 mkr.

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

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 80 Dnr 2018/277 - 00

Plan för intern kontroll 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2019, enligt 
bilaga 1 och bilaga 2 daterade 28 november 2018.

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2019. 
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter: 

1. Uppföljning av ärenden lagda till Ludvika kommunfastigheter AB, LKFAB

2. Uppföljning av anställdas frånvarorapportering

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i social- och utbildningsförvaltningens 
ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, 
kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 
kommunövergripande planen ska följas upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen 

har avtal med?

2. Redovisas representation enligt interna regler?

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 
handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 
det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 28 november 2018.

2. Bilaga 1. SUN:s plan för intern kontroll med kommungemensamma 
kontrollpunkter 2019, daterad 28 november 2018.

3. Bilaga 2. SUN:s särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika 
kontrollpunkter för 2019, daterad 28 november 2018.

4. Bilaga 3. Intern kontroll 2019, riskanalys genomförd i social- och 
utbildningsnämndens ledningsgrupp 26 november 2018.
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______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 81 Dnr 2018/612 - 10

Remissvar på riktlinje för Finskt förvaltningsområde

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden tillstyrker remissvaret och sänder det vidare till 
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun ingår sedan 1 februari 2015 i det finska förvaltningsområdet. 

Den första handlingsplanen för Finskt förvaltningsområde gällde perioden 
2015-2016. Den förlängdes till att gälla även 2017. Nu finns riktlinje för Finskt 
förvaltningsområde framtagen och kommunstyrelsen beslutade att skicka denna 
på remiss till Finska rådet, samtliga nämnder, helägda bolag samt 
Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU och WessmanBarken AB, WBAB. 
Olika sätt att förankra och utveckla arbetet har provats. Det kan dock 
konstateras att det har tagit tid att få till kontinuitet i arbetet med dessa frågor. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen för den 
kommande mandatperioden antar en riktlinje för Finskt förvaltningsområde.  
Syftet med riktlinjen är att nämnderna lättare ska kunna ha kunskap om och 
följa de lagkrav som finns för de nationella minoriteterna. Genom att upprätta 
fyraåriga handlingsplaner med årsvisa mål som följs upp av kommunstyrelsen 
förtydligas också för förvaltningarna hur man ska arbeta med dessa frågor.  

Några särskilda medel för förvaltningarnas arbete år 2019 kommer sannolikt 
inte finnas att tillgå. Förvaltningarna kommer därför att behöva utforma sina 
handlingsplaner inom gällande budgetramar.

Förvaltningen anser att riktlinjen kommer att bli ett gott stöd i det fortsatt 
arbetet med finskt förvaltningsområde. 

Förvaltningen vill dock tydliggöra svårigheten med genomförandet av en del av 
målen i uppdraget utifrån att det ska genomföras inom befintlig ram. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse/remissvar från förvaltningen daterad den 21 november 

2018.

2. Riktlinjer för Finskt förvaltningsområde daterad den 13 september 2018.

______
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Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 82 Dnr 2018/289 - 02

Personalsituationen - Information 

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar muntlig information om den aktuella personalsituationen:

- Rekrytering av förskolechefer och verksamhetschef social välfärd pågår, 
anställningsintervjuer är inbokade.

- Tjänster är utannonserade till ny förskola i före detta Marnässkolan.
- Vikarierande verksamhetschef förskola ska förordnas för vårterminen 2019.
- En handläggartjänst ska utannonseras.
- 25% av socialsekreterarna har slutat under en period av 1,5 år. Åtgärds-

insatser har startats för att behålla personal.
- Inom skolverksamheten är 33 tjänster utannonserade. Anställningsinter-

vjuer är inbokade för en del av tjänsterna.

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 83 Dnr 2018/88 – 02 

Sjukfrånvarostatistik 2018 - Information

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Ingen ny rapport har levererats sedan förra informationstillfället till nämnden 
den 10 oktober 2018, § 138. 
Vid det tillfället låg frånvaron på 6,48% men antydningar visar en något högre 
procent nu.
______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 84 Dnr 2018/12 – 71 

Förskolekön - Rapport

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna av beläggning 

och kösituationen. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att öppna 60-90 nya förskoleplatser i 
Marnäskolans lokaler under våren 2019. Förskoleplatserna flyttas sedan till 
de förskolor som byggs under våren och sedan färdigställs hösten 2019.

Beskrivning av ärendet
Placerings- och kö-statistiken är uttagen per den 20 november 2018.  

Ludvika med närområde kommer att sakna 82 platser i slutet av hösten (86 
platser redovisades i oktober). Många har väntat de lagstadgade 4 månaderna. 
Flera har sagt nej till skäligt erbjudande (man väntar på en speciell förskola 
bättre geografiskt belägen i förhållande till hemmet).  För våren står 86 barn i 
kö (55 barn den i oktober) men den kön kommer antagligen att öka. Totalt ett 
behov av 168 platser (140 platser i oktober) innan sommaren.

Nya förskoleplatser                                                                                
Förskolan Skogsgläntan i Biskopsgården har nu tre avdelningar. Projektering 
pågår för att bygga ytterligare 2 avdelningar, dessa kommer att stå klara under  
hösten 2019. 
Projektering pågår för att bygga om f d dagcenter på Ludvika Gård till 
förskolan Bäret. 2 nya avdelningar ska vara färdiga vid årsskiftet 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 hösten 
2019.

En platsbyggd ny förskola i Gonäs har börjat byggas och tillsammans med den 
gamla platsbyggda förskolan och den tillfälliga modulens verksamhet som 
flyttas dit, tillskapas ytterligare cirka 15 platser. Klart hösten 2019.

I f d Seco Tools lokaler projekteras för 6 nya avdelningar med 90 platser. 
Ärendet är överklagat och i nuläget oklart om framtida byggnation och tidplan.

Totalt en ökning med: 90 platser under 2019. Förskolan Skogsgläntan 30 
platser. Förskolan Bäret 45 platser. Förskolan Gonäs 15 platser.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Eftersom dessa förskoleplatser färdigställs först under hösten 2019 
saknas det saknas många förskoleplatser i Ludvika centralort med 
närområde området för hösten 2018 och våren 2019.

Förvaltningen har gett samhällsbyggnadsförvaltningens lokalstrateger i 
uppdrag att utreda hur 60-90 nya förskoleplatser kan öppnas våren 2019 i 
Marnässkolans lokaler när den skolans verksamheter flyttar till 
Solviksskolan i januari. Dessa platser kan sedan flyttas till de, under 
hösten 2019, nya färdigställda förskoleplatserna.

Grängesberg saknar 5 platser i slutet av hösten och ytterligare 10 platser under 
våren. Några har väntat mer än fyra månader men har tackat nej till erbjuden 
plats för man vill ha den förskola som är förstahandsalternativet.

Saxdalen, Sunnansjö och Nyhammar har några i barn i kön inför våren. 
Totalt dock platser över och platserna erbjuds till övriga i kön. Under tiden 
anpassas personalstyrkan utifrån barnens antal.

Fredriksberg har viss inflyttning så barnantalet har ökat mer än tidigare 
prognosticerats. 

Barngruppernas storlek har minskat under hösten då några förskoleenheter 
omorganiserat sina barngrupper. Men det är fortfarande högre än Skolverkets 
riktlinjer och om platsbehovet minskar kan gruppstorlekarna minska. Det är 
fortfarande flera förskolor som har stora barngrupper som  behöver minskas. 

Snittnärvarotiden per barn varierar mellan 19,5 timmar och 36 timmar. 
Budgetfördelningen kompenserar närvarotiden då förskolor med hög timtid får 
högre så kallad ”barnpeng” för att kunna anställa mer personal.

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

2. Köredovisning 20 november 2018.

______

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

2018-11-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 85 Dnr 2018/15 - 60

Resultatuppföljning skola – Mitterminsavstämning av 
måluppfyllelse höstterminen 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redogör i tjänsteskrivelsen för resultatuppföljningen av kun-
skaper i systemet Unikum på en övergripande nivå för elever i följande årskur-
ser.

”OK”-värdet i Unikum är en summering av kategorierna ”Godtagbara kun-
skaper” och ”Mer än godtagbara kunskaper”.

Eleverna i nuvarande årskurs 3 (årskull 2009) 
- De ämnen som uppvisar högst ”OK”-värden är: idrott och hälsa, musik, och 

slöjd. 
- De ämnen som uppvisar lägst ”OK”-värden är modersmål, svenska som andra 

språk och teknik. 
- I teknik är det flera elever som har ”Aktuell kunskap ej bedömd ännu” i Uni-

kum. 

Eleverna i nuvarande årskurs 6 (årskull 2006) 
- De ämnen som uppvisar högst ”OK”-värden är: bild, musik, samhällskunskap, 

slöjd och svenska. 
- De ämnen som uppvisar lägst ”OK”-värden är hem- och konsumentkunskap, 

modersmål, religionskunskap, svenska som andra språk och teknik. 

Eleverna i nuvarande årskurs 8 (årskull 2004) 
- De ämnen som uppvisar högst ”OK”-värden är: bild, hem- och konsument-

kunskap, idrott och hälsa, och slöjd. 
- De ämnen som uppvisar lägst ”OK”-värden är geografi, modersmål, musik, 

religionskunskap, samhällskunskap och svenska som andra språk. 
- I SO-ämnena, modersmål och musik så är det flera elever som har ”Aktuell 

kunskap ej bedömd ännu” i Unikum. 

Eleverna i nuvarande årskurs 9 (årskull 2003) 
- I fysik, modersmål, musik och teknik så är det flera elever som har ”Aktuell 

kunskap ej bedömd ännu” i Unikum. 
- De ämnen som uppvisar högst ”OK”-värden är: bild, hem- och konsument-

kunskap och slöjd. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- De ämnen som uppvisar lägst ”OK”-värden är fysik, musik och svenska som 
andraspråk. 

Det finns en tendens att omdömena vid mitten av terminen är lägre än betygen 
för årskurs 6-9 i flera ämnen.

Förvaltningsledningen och rektorerna jobbar sedan läsåret 2017/2018 aktivt 
med att följa upp resultatet och förtydliga syftet med mitterminsavstämningar-
na, samt att kunskapskraven hela tiden ska vara utgångspunkten för såväl lära-
rens betygssättning som omdömena som sätts vid mitten av terminerna.

På förvaltningsnivå pågår ett arbete i rektorsgruppen med att ta fram nya för-
bättrade riktlinjer för lärares rutiner inom ramen för utvecklingsarbetet tillsam-
mans med Successive Schools. 

Förvaltningen genomför också olika övergripande insatser för att höja kun-
skapsresultaten. På enhetsnivå analyserar rektorer och lärare utfallet av kun-
skapsavstämningarna och genomför insatser utifrån behov på respektive enhet. 

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

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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