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§ 48   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärenden tillkommer: 
- Hot och våld i skolorna 
- Verksamhetsinformation 
______ 
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§ 49  Dnr 2021/305 – 71  

 

Personal- och vårdnadshavarenkät inom förskolan 
2021 - Rapport 

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

Beskrivning av ärendet 
Personal- och vårdnadshavarenkät har funnits tillgänglig via förskolornas peda-
gogiska plattform Unikum under en period av tre veckor i månadsskiftet 
april/maj 2021. 

I Jämförelse med 2019 har procenttalen generellt sjunkit gällande vårdnadsha-
varnas enkätsvar (2020 genomfördes ingen enkät). Det framkommer att vård-
nadshavare tycker att förskolan gör ett bra arbete och att de generellt är nöjda 
med utbildningen. 

Frågeområdena gällande undervisning och flerspråkighet har sjunkit i procenttal 
gällande personalens enkätsvar. Förvaltningen ser att det är två områden som 
förskolorna har arbetat mer riktat mot under året. 

Förvaltningen utläser av svaren att Covid-19 och förändrade rutiner har påver-
kat kommunikation och dialog mellan förskola och hem. 

Varje förskola analyserar resultaten och fokuserar på åtgärder utifrån analysen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden
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§ 50  Dnr 2020/692 – 60  

 

Elevenkät årskurs 5 och 9 - Rapport 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten om 
elevenkäten. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har genomfört elevenkäter under våren 2021. Totalt har 233 elever 
i årskurs 5 och 229 elever i årskurs 9 i Ludvika kommun besvarat enkäten och det 
är dessa resultat som presenteras i den här tjänsteskrivelsen. 

Jämförelse har gjorts med rikssnitt. Skolinspektionen anger att det sammantagna 
totala enkätresultatet för alla skolenheter i varje enkätomgång baseras på ett 
slumpmässigt, nationellt representativt urval. Resultaten baseras således på ett 
omfattande underlag, med en god spridning av kommunala och fristående 
skolor över hela landet vilket borgar för att resultaten ger en god nationell bild.  

I de sammanhang som siffror redogörs i tjänsteskrivelsen så är dessa indexvärden. 
Vid beräkning av index ges svarsalternativen nedanstående värden. Värdena 
summeras och delas sedan på antalet svarande. Indexvärdet är ett sammantaget 
medelvärde för två till tre påståenden inom samma frågeområde. 
 
Stämmer helt och hållet = 10 
Stämmer ganska bra = 6,67 
Stämmer ganska dåligt = 3,33 
Stämmer inte alls = 0 
(Vet ej exkluderas från beräkningen) 
 
Resultaten ger förvaltningen en fingervisning om vilka 
områden som det behöver göras övergripande satsningar inom. 
Resultatet säger däremot inte att det per automatik är 
nödvändigt med insatser inom samtliga områden på samtliga 
skolenheter. Vilka insatser som behöver göras på respektive 
enhet måste övervägas utifrån varje enhets resultat. Detta är ett 
analysarbete som förvaltningen uppdrar åt rektor att 
genomföra, samt föreslå insatser utifrån. Rektors analys och 
insatser följs upp av förvaltningsledningen vid regelbunden resultatuppföljning. 
Förvaltningen genomför även insatser på en övergripande nivå. Dessa insatser 
finns presenterade i tjänsteskrivelsen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden
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§ 51  Dnr 2021/274 - 76 

 

Reviderad länsövergripande överenskommelse om 
samverkan rörande personer som missbrukar; 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner reviderad länsövergripande 

överenskommelse om samverkan rörande personer som missbrukar; 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel eller spel om pengar. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 
likalydande beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Den länsövergripande överenskommelsen utgör ett lagstadgat styrdokument för 
att stödja Region Dalarna och Dalarnas 15 kommuner, avseende samverkan 
rörande personer med missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 
Syftet är att stärka samverkan, tydliggöra ansvarsfördelningen och tillgodose 
individens behov. Målgruppen för överenskommelsen är personer, män, 
kvinnor, flickor, pojkar och personer av annat kön, som missbrukar alkohol, 
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller 
spel om pengar. Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021 och 
avtalstiden föreslås till en period om tre år. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2021. 
2. MISSIV Reviderad ÖK missbruk efter per capsulam 210427. 
3. Beslut om rek  ÖK missbruk beroende per capsulam Välfärdsrådet 210422. 
4. Bilaga 1 Underlag för rekommendation ÖK missbruk beroende nytt 

Välfärdsrådet 210422. 
5. Bilaga 2 Länsövergripande överenskommelse om samverkan missbruk och 

beroende 210422. 
______ 
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§ 52  Dnr 2021/275 – 75  

 

Länsgemensam rekrytering och utbildning av 
familjehem i Dalarna 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden ställer sig bakom en avsiktsförklaring om att 
delta i en fördjupad utredning om länsgemensam rekrytering och utbildning av 
familjehem i Dalarna. 

Beskrivning av ärendet 
Våren 2019 gav Dalarnas kommunchefsnätverk ett uppdrag till socialchefsnät-
verket att hitta möjliga samarbetsområden för att gemensamt möta utmaningar 
kring ekonomi och kompetensförsörjning. Ett av dessa områden var länsge-
mensam rekrytering och utbildning av familjehem. Våren 2021 beslutades att 
fortsatt arbete med genomförande av samverkansprojekten skulle ske genom 
socialchefsnätverket. Utredningen om familjehemssamverkan är klar och det 
finns ett förslag att arbeta vidare med för att bilda en gemensam organisation i 
länet. Socialchefsnätverket beslutade i mars 2021 att frågan om familjehems-
rekrytering skulle tas till respektive nämnd för avsiktsförklaring om fortsatt del-
tagande i en fördjupad utredning. Förvaltningen föreslår att Ludvika kommun 
ställer sig bakom avsiktsförklaringen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2021. 

2. Utredning: Länsgemensam rekrytering och utbildning av familjehem i 
Dalarna. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden
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§ 53  Dnr 2021/277 – 75  

 

Länsgemensam fortsatt utredning av ett regionalt 
HVB-hem (Hem för vård eller boende) med inriktning 
missbruk i kombination med NPF-problematik 
(Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i Dalarna 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden ställer sig bakom en avsiktsförklaring om att 
delta i fortsatt utredning av HVB med inriktning missbruk och NPF 
problematik i Dalarna. 

Beskrivning av ärendet 
Våren 2019 gav Dalarnas kommunchefsnätverk ett uppdrag till 
socialchefsnätverket att hitta möjliga samarbetsområden för att gemensamt 
möta utmaningar kring ekonomi och kompetensförsörjning. Ett av dessa 
områden var behandlingshem/stödboende. Arbetet genomfördes tillsammans 
med ett flertal  kommuner från Dalarna, förstudierapporten presenterades för 
kommundirektörerna i Dalarna våren 2021 och beslut togs att fortsatt arbete 
med genomförande av samverkansprojekten skulle ske genom 
socialchefsnätverket. Socialchefsnätverket beslutade i mars 2021 att frågan om 
regionalt HVB skulle tas till respektive nämnd för avsiktsförklaring om fortsatt 
utredning. Förvaltningen föreslår att Ludvika kommun ställer sig bakom 
avsiktsförklaringen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2021. 

2. Slutrapport. Förstudie för Regional samverkan boenden. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden
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§ 54  Dnr 2021/88 – 02  

 

Sjukfrånvarostatistik januari--april 2021 -  Information 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Sjukfrånvaron i förvaltningen 
Frånvaron i förvaltningen ökade i april jämfört med mars. Frånvaron är lägre än 
april förra året. Den höga sjukfrånvaron bland personal beror på att restriktion-
erna utifrån Covid-19, med att stanna hemma om man har symtom, efterföljs 
på ett bra sätt. 

Fallen av konstaterat smittade bland både personal och barn/elever fortsätter 
att för Ludvika kommun vara få.  

Åtgärden att ha blandundervisning för elever i åk 7-9 har antagligen hjälpt för 
att hålla nere smittspridning, förutom anpassningar som gjort till övriga restrik-
tioner och de rutiner som tagits fram i förvaltningens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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§ 55  Dnr 2019/77 – 00  

 

Fastställande av reviderad delegationsordning för 
utbildningsverksamheten och gemensamma 
beslutsärenden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade 

delegationsordningen SUN - Gemensamma beslutsärenden. 

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade 
delegationsordningen SUN - Utbildningsverksamheten. 

Beskrivning av ärendet 
Delegationsordningen för SUN – Gemensamma beslutsärenden och 
delegationsordningen för Utbildningsverksamheten har reviderats. 

Delegationsordningen för SUN – Gemensamma beslutsärenden 
Följande ändringar är gjorde:                                                                                  
* Förvaltningen har numrerat punkterna i den reviderade delegationsordningen. 
* Ändrat till rätt lagrum för beslut om avslag på utlämnande av allmän handling. 
* Personalärenden med verkställighet borttagna.                                                  
* Ekonomiärenden har kompletterats utifrån Inköpsrutin. 

Delegationsordningen för Utbildningsverksamheten 
Följande ändringar gjorda:                                                                               
3.4 Ändrad delegat från verksamhetschef till rektor.                                                  
4.3 Ändrad delegat från verksamhetschef till rektor.                                                   
4.4 - 4.6 Skolskjutsbeslut övergått till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. 
5.5 - 5.7 Skolskjutsbeslut övergått till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2021. 
2. Delegationsordning SUN – Gemensamma beslutsärenden. 
3. Delegationsordning SUN – Utbildningsverksamheten. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden
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§ 56   

 

Skrivelse om hot och våld i skolorna 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 

Behandling 
Mohammed Alkazhami (S) lyfter att Lärarförbundet i skrivelse har flaggat för 
ökat hot och våld i skolorna. 

Förvaltningen tar upp frågan på facklig samverkan den 16 juni 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef
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§ 57   

 

Verksamhetsinformation 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 

Behandling 
Förvaltningen lämnar bland annat följande information från verksamheten. 

- Rapport från möte med säkerhetsenheten för kommunen. 

- Läget med droghandel och missbrukare vid Resecentrum är något bättre. 

- Orosanmälningar från fritidsgårdarna har ökat. 

- Elevernas meritvärde visar något sjunkande resultat. 

- Covidsmittan i Ludvika minskar. 

- Rekrytering av rektorer pågår efter bland annat pensionsavgångar. 

- Ny förvaltningschef, Camilla Sömsk, börjar sin anställning den 14 juni 2021. 

______ 

14


	Protokoll förstasida
	Ändring i föredragningslistan
	Beslut SUNAU 2021-06-09
Anmälan av extra ärenden

	Personal- och vårdnadshavarenkät inom förskolan 2021 - Rapport
	Beslut SUNAU 2021-06-09
Personal- och vårdnadshavarenkät inom förskolan 2021 - Rapport

	Elevenkät årskurs 5 och 9 - Rapport 
	Beslut SUNAU 2021-06-09
Resultatuppföljning skola: Elevenkät åk 5 och åk 9 - Rapport 
	Sida 1
	Sida 2


	Reviderad länsövergripande överenskommelse om samverkan rörande personer som missbrukar; alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar
	Beslut SUNAU 2021-06-09
Reviderad länsövergripande överenskommelse om samverkan rörande personer som missbrukar; alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar
	Sida 1
	Sida 2


	Länsgemensam rekrytering och utbildning av familjehem i Dalarna
	Beslut SUNAU 2021-06-09
Länsgemensam rekrytering och utbildning av familjehem i Dalarna

	Länsgemensam fortsatt utredning av ett regionalt HVB-hem med inriktning missbruk i kombination med NPF-problematik i Dalarna
	Beslut SUNAU 2021-06-09
Länsgemensam fortsatt utredning av ett regionalt HVB-hem med inriktning missbruk i kombination med NPF-problematik i Dalarna

	Sjukfrånvarostatistik januari--april 2021 -  Information
	Beslut SUNAU 2021-06-09
Sjukfrånvarostatistik januari--april 2021 -  Information

	Fastställande av reviderad delegationsordning för utbildningsverksamheten och gemensamma beslutsärenden
	Beslut SUNAU 2021-06-09
Fastställande av reviderad delegationsordning för utbildningsverksamheten och gemensamma beslutsärenden

	Hot och våld i skolorna
	Beslut SUNAU 2021-06-09
Hot och våld i skolorna

	Verksamhetsinformation
	Beslut SUNAU 2021-06-09
Verksamhetsinformation


