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§ 35

Dnr 2021/195 – 04

Bidragsbelopp för förskola, grundskola, fritidshem
och grundsärskola 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp och tilläggsbelopp
enligt bilagorna dateraterade den 8 april 2021.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommuns bidragsbelopp för grundskola, fritidshem och förskola till
annan huvudman, såväl kommunalt som enskilt bedriven verksamhet, fastställs
i detta dokument för 2021.
Social- och utbildningsnämnden i Ludvika kommun fastställer grundbelopp och
tilläggsbelopp. Grundbeloppet tillfaller samtliga barn/elever/enheter och
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till den egna verksamheten. Tilläggsbelopp tillfaller de
barn/elever/enheter som lever upp till vissa kriterier.
De barn/elever som vid avläsningstillfället är folkbokförda i Ludvika kommun
omfattas av bidragsbeloppen.
Förvaltningens förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp och tilläggsbelopp
enligt förslag daterat den 8 april 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 8 april 2021.
2. Bidragsbelopp för förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola 2021.
3. IKE samt bidrag enskild verksamhet F-klass, grundskola, fritidshem,
förskola samt grundsärskola 2021.

Behandling
Mikaela Nordling (M) föreslår att beslutsformuleringen ändras till ”Social- och
utbildningsnämnden fastställer grundbelopp och tilläggsbelopp enligt bilagorna
daterade den 8 april 2021.”
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet
beslutat enligt detta.
Justerandes sign
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Social- och utbildningsnämnden
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§ 36

Dnr 2021/207 – 04

Beslut om grundbelopp för Olympicaskolan 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Social- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp grundskola 2021
för elev i förskoleklass till 74 304 kr per elev och år.
2. Social- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp grundskola 2021
för elev i åk 1-3 till 75 628 kr per elev och år
3. Social- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp grundskola 2021
för elev i åk 4-6 till 94 403 kr per elev och år
4. Social- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp fritidshem 2021 för
elev i förskoleklass t o m åk 3 till 39 820 kr per elev och år
5. Social- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp fritidshem 2021 för
elev i åk 4 t o m åk 6 till 31 053 kr per elev och år
6. Beslut om bidragsbelopp enligt punkt 1-5 gäller fr o m 1 maj 2021.

Beskrivning av ärendet
Enligt Skollagen 2010:800 10 kap. §§ 37-38 samt 14 kap. §§ 15-16 ska
hemkommunen lämna bidrag för varje elev vid grundskola och fritidshem med
enskild huvudman. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett
tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna grundskolor och
fritidshem.
I grundbeloppet ingår ersättning för lokalkostnader och social- och
utbildningsnämnden har den 8 maj 2019, § 67 för enskilda huvudmän beslutat
tillämpa ersättning med faktisk lokalkostnad. Olympicaskolan Håksberg har
inkommit med erforderliga underlag varvid grundbeloppet för såväl grundskola
som fritidshem har kunnat fastställas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 8 april 2021.
2. Bilaga 1 - Bidrag till Olympicaskolan Håksberg; förskoleklass samt
grundskola åk 1-6 2021.
3. Bilaga 2 - Bidrag till Olympicaskolan Håksberg; fritidshem 2021.
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§ 37

Dnr 2021/124 - 60

Inskrivna elever och faktisk närvaro på fritidshemmen
- Rapport
Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsförvaltningen noterar redovisningen av rapporten.

Beskrivning av ärendet
Totalt är 887 elever inskrivna i förvaltningens fritidshem vecka 11 (15-19 mars)
2021. Det är en minskning med 117 elever i förhållande till det antal som var
inskrivna i september 2020.
Under vårterminen 2020 införde förvaltningen systemet Tieto Education
(TED) för förskola och fritidshem. Statistiken under vecka 11 på
förvaltningsövergripande nivå, visar att närvaron är 67% i fritidshemmet. I
september 2020 var närvaron 62% i fritidshemmet.
Coronapandemin har troligen gjort att fler vårdnadshavare låter sina barn vara
hemma än gå på fritidshemmet samt att en del vårdnadshavare har kvar platsen
parallellt med att de i högre grad än tidigare låter sina barn gå hem direkt efter
skolan. Registreringen av Verklig tid (närvaro) i TED kommer sannolikt
förbättras ju längre tid systemet används i verksamheten, vilket därigenom
kommer påverka utfallet av faktisk närvaro i fritidshemmet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 31 mars 2021.
______
Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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§ 38

Dnr 2021/155 – 75

Utvärdering av arbetsgruppen Mellanteamet inom
individ- och familjeomsorgen - Rapport
Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i rapporten.

Beskrivning av ärendet
I september 2020 startade arbetet i den nybildade arbetsgruppen, kallat
Mellanteamet. Syftet är att tillgodose fler barns och ungas behov av insats på
hemmaplan och att snabbt skapa ett förändrat arbetssätt inom barn och
ungdomsvården som ger ett mervärde genom ökad kvalité och lägre kostnader
för insatser. Mellanteamet har arbetat med 35 barn och unga och deras familjer
under det första halvåret. Familjernas spontana respons har varit positiv.
Ekonomiska beräkningar visar på uteblivna kostnader under den period teamet
varit igång på dryga två miljoner kronor. Detta har bland annat skett genom
uteblivna kostnader för placering i familjehem, uteblivna kostnader för externa
utredningsuppdrag samt stödåtgärder till eget familjehem så att omplacering till
konsulentstött hem har kunnat undvikas. Framtida utvecklingsområden för
teamet är ökat samarbete med förskolorna, Villgott och kuratorsteamet inom
skolan. I denna utvärdering ser vi att mellanteamet är på rätt spår i sitt arbete.
De arbetar med rätt typ av ärenden i förhållande till de behov som finns i
samhället och i organisationen. Mellanteamet ser att kvalitet i arbetet kan
förkorta den tid familjer har kontakt med socialtjänsten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 7 april 2021.
______
Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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§ 39

Dnr 2021/88 – 02

Sjukfrånvarostatistik januari—februari 2021 Information
Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens totala sjukfrånvaro är högre än januari-februari förra året på
grund av Covid-19.
Förvaltningens sjukfrånvaro för perioden är lägre än kommunens sjukfrånvaro.
För februari har förvaltningens sjukfrånvaro närmat sig kommunens totala
frånvaro för samma månad.
Kommunens totala sjukfrånvaro är högre för perioden i år än tidigare år. Förra
året hade inte pandemin vid februari månads utgång fått så stor smittbildning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 6 april 2021.
______
Beslut skickas till
Akten
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