SMEDJEBACKENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-11-29

Familje- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Beslutande

Familje- och utbildningsförvaltningen, klockan 08:00 – 12:00
Bengt Norrlén (S)
ordförande
Åsa Engberg (S)
Jenny Hellström (S)
Lars-Ove Norling (S)
Johan Reyier (S)
Karin Ernebrink (S)
Bitte Gustavsson (S)
Christer Larsson (V)
Gertrud Jernberg-Zernig (M)
Håkan Jansson (C)
Karin Winqvist (M)
tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Ronny Kihlander
Maria Ronsten
Helena Claesson Bergh
Gunnar Wihrén
Anita Jernberg
Karin Eriksson
Britta Lindqvist-Ingolf
Eva Forsberg
Irene Lindström

Utses att justera

Gertrud Jernberg-Zernig

Justeringens plats och tid

Familje - och utbildningsförvaltningen måndag 10 december 2012,
klockan 08:00

förvaltningschef
förvaltningschef
förvaltningsekonom
avdelningschef ifo
utredningssekreterare ifo § 85
familjebehandlare § 88
lärarförbundet
kommunal
sekreterare

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………

Ordförande

…………………………………

Justerande

…………………………………

Anslag / Bevis

Paragrafer

82 - 88

Protokollet från familje- och utbildningsnämndens sammanträde
2012-11-29 är justerat och tillkännagivet genom anslag.
Anslås under tiden 2012-12-10 – 2013-01-12
Protokollet förvaras hos familje- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

…………………………………
Irene Lindström
Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
§

Justerandes sign
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§
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Ekonomisk rapport

§

83

Plats på förskola

§

84

Utveckling av skolorna i Smedjebackens kommun

§

85

God kvalitet i socialtjänsten. Nytt ledningssystem om kvalitet i
verksamheten enligt SoL och lagen om LVU, LVM och särskilt
stöd (LSS)

§

86

Beslutsärenden

§

87

Anmälningsärenden
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Informationsärenden
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Familje- och utbildningsnämnden
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Fun § 82
Au § 158

2012-11-29
2012-11-15

sid 3
sid 3

2012.28

042

Ekonomisk rapport
Förvaltningsekonom Helena Claesson Bergh och förvaltningscheferna föredrar
ekonomiska utfallet för oktober månad.

Periodbud.

Intäkt.
Kostn.
Netto

- 8 768
165 551
156 783

Utfall
- 9 168
159 811
150 643

Avvikelse
400
5 740
6 140

Budget,
Helår
- 10 521
198 488
187 967

Prognos,
Helår
- 11 741
201 908
190 167

Avvikelse
1 220
- 3 420
- 2 200

Uppföljning per verksamhet:
Kansli:
Prognosen pekar mot ett underskott på 800 tkr vilket beror på nya interkommunala
ersättningar inom särskolan p g a fler elever. Kostnaden för skolskjutsar beräknas
ge ett underskott, extra insatt buss för ht 2012.
Smedjebackens och södras utbildningsområden:
Gemensam administration, skolorna och förskolorna beräknas ge ett 0 resultat. Fr o
m 1 augusti beräknas utfallet enligt den nya organisationen. Vissa förskolor har en
högre bemanning än den beräknade budgeten. Lönerörelsen vad gäller
Lärarförbundet ger än betydlig högre löneökning än den beräknade i budgeten.
Resultatet av nedläggningen av Gubbo och Björsjö skolor beräknas ge ett positivt
resultat innan året är slut.
Individ- och familjeomsorg:
Underskott 1 400 tkr. Hyran för Allégatan 3 belastar fortfarande IFO:s utfall. Barnoch ungdomsvården beräknas ge ett underskott på 1 150 tkr detta beror på att
antalet familjehemsplaceringar är högre än budgeterat. Missbruksvården pekar mot
ett överskott på 540 tkr. Beräkningarna är gjorda utifrån i dagsläget kända placering
och kan komma att förändras om det tillkommer nya eller om placeringar upphör.
Ekonomiskt bistånd beräknas ge ett underskott på 680 tkr.
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forts

Fun § 82
Au § 158

Antal familjehemsplacerade barn:
Antal HVBplacerade barn:
Antal missbruksplaceringar:
Antal hushåll
ekonomiskt
bistånd:

2012-11-29
2012-11-15

sid 4
sid 4

2012.28

042

2010-08
11 st

2011-08
14 st

2012-05
15 st

2012-08
16 st

2012-09
17 st

2012-10
17 st

1 st

3 st

1 st

0 st

0 st

0 st

0 st

0 st

1 st

0 st

0 st

0 st

114 st

82 st

102 st

99 st

87 st

105 st

Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa:
Den 5 juni togs beslut om att lägga ner Björsjö skola, förskola samt Gubboskola.
Nästan alla elever valde att fortsätta sin skolgång i vår kommun. Detta innebär att
resurser direkt knutna till elever överförs till de mottagande skolorna Hagge och
Vinsbo. Kostnader för lokaler kan redan under 2012 innebära vissa besparingar.
Förskolebarnen i Björsjö fick ny plats i Hagge och personalen från Björsjö kunde
delvis fylla vakanser vid andra rektorsområden.
Då skolskjutsorganisationen redan var gjord var vi tvungna att utöka med ett fordon
från Björsjö för att undvika resor på över en och en halv timme.
Inför budget 2013 har vi reserverat medel för varje elev som är inskriven i
särskolan oavsett om eleven är inkluderad i vår egen organisation eller i någon
annan kommuns särskoleverksamhet. Detta innebär att så länge särskoleeleverna
rekryteras från vår egen organisation så uppstår inga ekonomiska överraskningar.
Underskottet vad gäller ekonomiskt bistånd är mycket svårt att åtgärda på kort sikt.
En revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd för att nå en större
samstämmighet inom gruppen fortsätter och statistik från 2011 visar att ett gott
arbete redan är gjort då kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskade med 18 %
jämfört med 2010. Arbete har också medfört att antalet hushåll i åldersspannet 1824 år minskat från 125st 2009 till 82st 2011.
Vi samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin för att få
ut personer i egen försörjning.
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Underskottet vad gäller barn- och ungdomsvården beror till största delen på antalet
familjhemsplacerade barn och ungdomar. Vi har ett prognostiserat underskott inom
denna verksamhet på 1,9 miljoner kr. Dessa placeringar fördelar sig enligt följande:
-11 plac. ”vanliga familjehem”, -5 plac. på konsulentstödda familjehem.
Kostnaden för konsulentstödda familjehem är ca 60 000/månad och i vanliga
familjehem 17 000/månad. Som en besparingsåtgärd kommer vi att försöka att
utöka antalet vanliga familjehem och samtidigt kompetensutveckla dessa för att
minska beroendet av konsulentstödda familjehem.
Vad gäller HVB så har vi inte haft några placeringar sedan maj månad. Detta
innebär att vi ligger 500 000 under budgeterad kostand för HVB. Skulle trenden
hålla i sig så hämtar vi hem något av underskottet från de familjehemsplacerade
barn och ungdomar.
Kostnaden vad gäller barn- och ungdomsvården är också svårt att åtgärda på kort
sikt. Vi genomför en rad satsningar inom ramen för en gemensam förvaltning, en
förändrad elevhälsa, familjestödsenhet och utökad samverkan mellan förskolaskola-elevhälsa och IFO.
Sammantaget är detta långsiktiga åtgärder som troligtvis inte ger effekt på det
prognostiserade underskottet. I dagsläget ser vi ingen möjlighet att hämta in
underskottet utan att göra stora personella indragningar inom förskola och
grundskola. Detta skulle vara en alltför drastisk åtgärd då vi under året genomför en
omorganisation i syfte att öka måluppfyllelsen.

Hot/Möjligheter
Vi gjorde stora förändringar inom förskola och grundskola under 2012 och har
genom samverkan infört grunden för ett nytt resursfördelningssystem, skulle
förskola och grundskola tvingas till besparingar under innevarande år så kan inte
detta resursfördelningssystem utvärderas.
Personalen inom vuxenenheten samverkar med flera andra organisationer bland
annat psykiatrin. Verksamheten inom vuxenpsykiatrin ska flyttas från
Smedjebacken till Ludvika och detta försämrar denna samarbetsmöjlighet.
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Eftersom vi redan nu samverkar med många för att ”nedbringa” det ekonomiska
biståndet så ser vi få möjligheter till att ytterligare utveckla detta, vår förhoppning
är de långsiktiga åtgärdernas verkan. Inför 2013 behöver vi budgetera ytterligare
800 000 kr för det ekonomiska biståndet.

Arbetsutskottet beslutar
att lämna ärendet öppet till nämnden
_________

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga ekonomiska rapporten till handlingarna
__________
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2012.264
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Plats på förskola
Antalet barn som behöver plats inom förskolan överskrider antalet lediga platser
som idag finns att erbjuda i kommunen.
Det största behovet av platser finns i centrala Smedjebacken.
För närvarande finns det 19 barn i kö som inte kan erbjudas plats och under
våren kommer trycket öka ytterliggare.

Arbetsutskottet beslutar
att ge förvaltningscheferna i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att
kunna erbjuda förskoleplatser inom 4 månader samt
att i övrigt lämna ärendet öppet till nämnden
_________
Förvaltningscheferna föreslår åtgärder för att kunna erbjuda förskoleplatser
inom fyra månader. Förslag av åtgärder i prioriterad ordning är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utökning med en avdelning i Vinsbo förskola
Starta ett fritidshem på fritidsgården i Morgårdshammar
Investera i ett nytt kök i Harnäs
Erbjuda ytterliggare förskoleplatser i Harnäs
Erbjuda fritidshemsplatser i Harnäs
Erbjuda ytterliggare förskoleplatser i Gubbo

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att återremitera ärenden för vidare handläggning och
att konsekvensanalys och ekonomiska beräkningar i ärendet görs samt
att ärendet åter tas upp vid ett extra nämndsammanträde den 18 december
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012.123
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Utveckling av skolorna i Smedjebackens kommun
Förvaltningscheferna fick 2012-05-21 i uppdrag av familje- och
utbildningsnämnden att göra en genomlysning av kommunens alla förskolor
och skolor samt göra en långsiktig strategisk planering för framtida utveckling.
Uppdraget ska redovisas vid november månads nämndsammanträde.

Arbetsutskottet beslutar
att lämna ärendet öppet till nämnden
_________

Förvaltningscheferna har kartlagt förskolor, fritidshem och skolor i
Smedjebackens kommun. I kartläggningen redovisas inne/utemiljö, elevantal och
elevutveckling, andel elever med annat modersmål och resande elevers antal samt
resväg, lärarkårens sammansättning vad gäller behörighet och åldersstruktur och
trafiksituationen vid varje enhet.
För att göra en så allsidig kartläggning som möjligt har synpunkter tagits in från
elever, personal, föräldrar/vårdnadshavare, administrativ personal och tekniska
kontoret.
Kartläggningen lämnas nämnden.

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att att återremitera ärenden för vidare handläggning och
att ärendet åter tas upp vid nämndens sammanträde i februari 2013
_________

Justerandes sign
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SMEDJEBACKENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Familje- och utbildningsnämnden
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott
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2012.220
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God kvalitet i socialtjänsten – om ledningssystem för kvalitet i verksamhet
enligt socialtjänstlagen och lagen om LVU, LVM och Särskilt stöd (LSS)
Nuvarande ledningssystem för god kvalitet i Socialtjänsten är från 2009.
Det har kommit nya krav på ledningssystemets innehåll och utformning enligt
Socialstyrelsen kring ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS
2011:9.
För att regionen ska få ta del av SKL:s utvecklingsmedel för 2012 krävs att varje
kommun i länet och landstinget antagit ett nytt ledningssystem senast den 30
september 2012 eller att beslut tagits senast 30 september att en revidering ska ske
och när ett nytt system ska vara klart.
Familje- och utbildningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att ge
förvaltningscheferna i uppdrag att ta fram reviderat ledningssystem för kvalitet i
verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS i enlighet med SOSFS 2011:9 och
att ledningssystem ska vara klart senast den 29 november 2012 för att redovisas i
nämnden.

Arbetsutskottet beslutar
att ge förvaltningscheferna i uppdrag att ta fram reviderat ledningssystem
för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS i enlighet med
SOSFS 2011:9 och
att resultatet ska vara klart och redovisas vid familje- utbildningsnämndens
sammanträde den 29 november
____________

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att anta upprättat ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU,
LVM och LSS i enlighet med SOSFS 2011:9 och
att översända upprättat ledningssystemet till Region Dalarna.
____________
Justerandes sign
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2012-11-29
2012-11-15
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Fun § 86
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Beslutsärenden
Av rektor Åsa Strömberg fattade delegationsbeslut
Anpassad studiegång, årskurs 8
2012.247-606
Anpassad studiegång, årskurs 9
2012.249-606
Anpassad studiegång, årskurs 9
2012.250-606
Anpassad studiegång, årskurs 9
2012.251-606

Anställningar

2012.17-023

Karin Ericsson, familjebehandlare
Inger Remes, kokerska
Åsa Strömberg, rektor
Anders Frendin, lärare SO 4-9
Jenny Jansson Norén, förskollärare
Carina Könberg, barnskötare
Amanda Johnsson, barnskötare
Gun Byberg Jespersen, skolmåltidsbiträde

20901-tillsvidare
120813-tillsvidare
120616-tillsvidare
120814-tillsvidare
120901-121231
120901-121231
120827-121127
121001-130614

Arbetsutskottet föreslår familje- och utbildningsnämnden besluta
att lägga beslutsärendena till handlingarna
_________
Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga beslutsärendena till handlingarna
_________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SMEDJEBACKENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2012-11-29
2012-11-15

Fun § 87
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Anmälningsärenden
Årlig kontroll av Harnäs förskolas tillagningskök
2012.242-461
Beslut från Socialstyrelsen ang ansökan om tillstånd att bedriva enskild
verksamhet enligt SoL.
2012.256-776
Ansökan om förskoleverksamhet i Ludvika kommun
2012.137-605
Ansökan om skolgång i Ludvika kommun år 7-9
2012.246-605
Ansökan om förskoleverksamhet i Fagersta kommun
2012.253-605
Ansökan om förskoleverksamhet i Ludvika kommun
2012.255-605

Arbetsutskottet föreslår familje- och utbildningsnämnden besluta
att lägga anmälningsärendena till handlingarna
__________

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Informationsärenden
- Överförmyndare i samverkan söker nya gode män och förvaltare.
Överförmyndare i samverkan har ett stort behov av att hitta nya personer som är
villiga att åta sig uppdrag som god man och/eller förvaltare. De krav som
formellt ställs på personer som önskar åta sig godeman/förvaltarskap är att
personen inte förekommer i polisens belastningsregister eller har skulder hos
kronofogden.

Arbetsutskottet föreslår familje- och utbildningsnämnden besluta
att lägga informationsärendena till handlingarna
___________
- Brukarsamverkan
Brukarsamverkan är ett projekt som har som syfte att utveckla ett arbetssätt
och hållbara strukturer för en ökad brukarmedverkan i socialt arbete med barn
och ungdomar. I projektet ingår 37 kommuner. Utvecklingsarbetet är uppdelat
i 3 faser.
Dalarnas vision är att barn och ungdomar i den sociala barnavården ska
uppleva sig och vara delaktiga i frågor som rör deras eget liv

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationsärendena till handlingarna
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

