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Delårsbokslut

Bil

Förvaltningsekonom Helena Claesson Bergh föredrar muntligen
om läget för familje- och utbildningsförvaltningens delårsbokslut.
Augusti månads siffror är inte klara.
Arbetsutskottet beslutar
att lämna ärendet öppet till nämnden
________
Intäkterna de första åtta månaderna för familje- och utbildningsförvaltningen
verksamheter har överskridits med 635 tkr än budgeterat. Kostnaderna har för
samma period varit 1 794 tkr högre än budgeterat. Detta ger sammantaget en
negativ avvikelse på 1 159 tkr. Anställningar med olika former av bidrag och
ersättningar från andra kommuner gör att intäkterna och kostnaderna är högre
än vad som budgeterats inom utbildningsområdena och IFO. Uteblivna projektintäkter drar ner utfallet för intäkterna. Ekonomiska biståndet samt barn- och
ungdomsplaceringar ger ett högre utfall för kostnader.
Delårsrapporten för 2011 påvisar ett underskott på 3 400 tkr.
Periodbud
Intäkt
Kostnad
Netto

-7 820
130 728
122 908

Utfall
-8 455
132 522
124 067

Budget
Prognos
Avvikelse
Helår
Helår
635
-11 730
-12 595
865
-1 794
196 092
200 357
-4 265
-1 159
184 362
187 762
-3 400

Avvikelse

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslutet och
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen
________
Justerandes sign
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Budget 2012

Bil

Sveriges Kommuner och Landsting har presenterat en ny skatteprognos och
för Smedjebackens kommun innebär det ca 9 Mkr sämre prognos än vad som
tidigare beräknats.
För kommunens verksamheter innebär detta att budgetramarna minskas.
Den nya prognosens siffror innebär att nya budgetramar har räknats fram för att
kunna uppnå den tidigare beräknade resultatnivån. För familje- och
utbildningsnämnden innebär detta en ny ram på 187 352 000 som är en minskning
med 1 892 000 utifrån tidigare beräkning.
Arbetsutskottet föreslår familje- och utbildningsnämnden besluta
att ge förvaltningscheferna i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att
komma inom ram
________

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att anta nya budgetramen för 2012 och
att ge förvaltningscheferna i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för
komma inom ram samt
att ge förvaltningscheferna i uppdrag att till nämndens sammanträde i november
redovisa kostnader och intäkter via Migrationsverket och flyktingmottagning
________
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Familjestöd i Smedjebacken
Bakgrund
De ökade institutionsvårdskostnaderna inom den sociala barna- och
ungdomsvården har stått i fokus för landets kommuner sedan början av 1990-talet.
Inriktningen av arbetet har legat mot att ersätta den dyra institutionsvården med
familjehemsvård och öppna insatser på hemmaplan. Detta har även präglat arbetet
här i Smedjebacken. Under 2000-talets början steg kostnaderna för
institutionsvården närmast explosionsartat eftersom en årsplacering kunde
innebära ytterligare en miljon i vårdkostnader.
Samverkan kring barn och ungdomar i Smedjebacken
I april 2007 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningschef Anders Hjelm i
uppdrag att tillsammans med företrädare för socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen och ungdomskontoret att utreda förutsättningarna för
samverkan kring barn och ungdomar i Smedjebackens kommun. I oktober 2008
var utredningen klar. Det resulterade i att barn- och utbildningsförvaltningens
kansli, elevhälsa och IFO i april 2010 flyttade till gemensamma lokaler i
centrumhuset. Från 2011-01-01 tillhör IFO och elevhälsa båda den nya Familjeoch utbildningsnämnden.
Processen inom IFO och elevhälsan
IFO och elevhälsan hade en gemensam processdag i november 2010 där behovet
av att få till stånd en kvalificerad familjebehandling stod i fokus. IFO:s
ledningsgrupp och elevhälsans verksamhetsledare har arbetat med vilka
förutsättningar som finns för att realisera ett familjestöd.
Familje- och utbildningsnämnden beslutade 2011-04-14 att återremittera ärendet
för vidare analys.
Ordföranden i familje- och utbildningsnämnden uppdrog i augusti till
tjänstemännen att planera för att starta upp familjestödsverksamhet. Uppdraget
innefattade att ta fram ett förslag för rekrytering och finansiering. Ledningsgrupp
IFO/elevhälsa bestämde att rekryteringen skulle ske internt.
Arbetsutskottet föreslår familje- och utbildningsnämnden besluta
att starta familjestödsverksamhet med två internt rekryterade anställda samt
uppdra till förvaltningsledningen att starta upp verksamheten senast i
augusti 2012.
_________
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Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att familjestödsverksamhet ska startas med två internt rekryterade anställda och
att uppdra till förvaltningsledningen att starta upp verksamheten senast
augusti 2012
_________
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Utveckling av missbruks- och beroendevården i den regionala stödstrukturen i länet

•
•
•
•

Bakgrund
Kunskap till praktik är ett nationellt utvecklingsarbete inom missbruks- och
beroendevården som startade 2008 inom Sveriges kommuner och landsting
(SKL).
Utvecklingsarbetet sker i överenskommelse mellan regeringen och SKL. Den
bärande idén i överenskommelsen är att kommuner och landsting ska ta ett
gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården i länen. Utgångspunkten är
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården (2007)
som beskriver vilka behandlings- och rehabiliteringsinsatser som har störst
medicinsk, social och ekonomisk effekt. SKL har åtagit sig att ta tillvara och
utveckla den kompetens som finns lokalt och regionalt samt att främja
utvecklingen av långsiktiga strukturer för kunskapsspridning och lokalt
utvecklingsarbete. SKLs nationella arbete går i stora drag ut på att:
Utveckla ett kvalificerat stöd för kommuner och landsting genom att
bidra till utveckling av en struktur för samverkan på nationell, regional och lokal
nivå och samspel mellan nivåerna,
Utbilda och informera praktiker, chefer och politiker om vilka metoder och
arbetssätt som har bäst effekt,
Stödja kommuner och landsting i förändringsarbetet,
Utveckla en organisatorisk struktur för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan
kommuner, landsting, lokala FOU-enheter, högskolor och universitet.
Den 27 januari 2011 fattade regeringen beslut om en överenskommelse med SKL
som handlar om att bygga upp ett nationellt stöd för att utveckla en
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Kunskap till praktik är från och med
nu en del av överenskommelsen som även omfattar insatser inom äldreomsorgen
och insatser för barn och unga. Utgångspunkten är lagstiftningens krav på en god
kvalitet i socialtjänsten sett ur ett brukar- och medborgarperspektiv. Regionala
stödstrukturer för lokalt utvecklings- och förbättringsarbete ska byggas upp med
hjälp av nationella stödinsatser från SKL. Syftet är att utveckla långsiktiga
strategier och att i årliga överenskommelser mellan SKL och regeringen
konkretisera insatserna för att nå målen.
I och med den nya överenskommelsen ska Kunskap till praktik integreras i den
regionala stödstrukturen för missbruks- och beroendevården med de regionala
strukturerna för äldreomsorgen tillsammans med barn och ungdom. Bland annat

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SMEDJEBACKENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Familje- och utbildningsnämnden
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2011-09-29
2011-08-18

sid 8
sid 5

forts

2011.182

106

Fun § 73
Au § 110

därför kommer Kunskap till praktik att prioritera ett fortsatt starkt stöd till
process/utvecklingsledarna på länsplanet under 2011.
Fokusområden inom Kunskap till Praktik
Utveckling av missbruks- och beroendevården har pågått sen hösten 2008 på
SKL. Den länsuppföljning som genomfördes av Kunskap till praktik under 2010
visade att utveckling tar tid, längre tid än många tror och att de län som haft längst
tid på sig hunnit med mest. Uppföljningen visade också att det behövs ett fortsatt
stöd för utveckling av strukturen på länsnivå
Länsuppföljningen visade också att de viktigaste områdena att stödja från och
med 2011 är
• Samverkan
• System för uppföljning
• Brukarmedverkan
För vidare kompetensutveckling inom missbruks- och beroendeområdet kommer
Kunskap till praktik att erbjuda fördjupningskurser, som en fortsättning på
baskursen. Fördjupningskurserna ska arrangeras och genomföras lokalt ute i
kommunerna med stöd av material framtaget via SKL. Under 2011 är det
angeläget att utarbeta strategier både på nationell och på regional nivå för hur
arbetet ska bli långsiktigt.
Det länsövergripande- och lokala utvecklingsarbetet inom missbruks- och
beroendevården i Dalarna
En arbetsgrupp bestående av chefstjänstemän från landsting och kommuner
utarbetade ett dokument Gemensamma riktlinjer för missbruks- och
beroendevården i Dalarna (2007) som antogs av samtliga socialnämnder och
landstingsstyrelsen våren 2008. De gemensamma riktlinjerna och Socialstyrelsens
nationella riktlinjer är utgångspunkten för det förändringsarbete inom missbruksoch beroendevården som länets femton kommunerna bedriver tillsammans med
landstingets primärvård och vuxenpsykiatri. Samarbetet innebär att den som är
beroende av eller har problem med alkohol, droger eller läkemedel ska erbjudas
hjälp och stöd genom samordnade insatser. Även den som är anhörig till person
med missbruks- beroendeproblematik kan erbjudas hjälp och stöd. Personer med
samsjuklighetsproblematik (missbruk- och/eller beroende med samtidig psykisk
ohälsa/sjukdom) ska erbjudas samordnade insatser av båda huvudmännen.
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Utvecklingsarbetet leds av en länsstyrgrupp med representanter från
kommunernas IFO, landstingets beroendeenhet, öppenvårdspsykiatri och
primärvård samt kriminalvården och Region Dalarna. Dalarnas Forskningsråd
(DFR) och högskolan Dalarna (HDa) är adjungerande. Länsstyrgruppens
huvudsakliga uppgift är att främja samverkan mellan landsting och kommuner
gällande missbruks- och beroendevården samt att stödja ett långsiktigt
förändringsarbete länsövergripande och lokalt.
Det lokala arbetet leds av lokala styrgrupper (11) bestående av chefer från
kommunens IFO, landstingets öppenvårdspsykiatri och primärvård. Några
kommuner har valt att bilda gemensam lokal styrgrupp men varje kommun har sitt
eget lokala utvecklingsarbete, se bif organisationsskiss.
Utgångspunkten för utvecklingsarbetet är lokala förutsättningar, vilket innebär att
större kommuner har organiserat, eller planerar för gemensamma integrerade
mottagningar/verksamheter medan mindre kommuner söker samarbete genom att
bilda lokala vårdkedjor. En målsättning för 2011 är att den lokala samverkan ska
formaliseras genom skriftliga avtal, vårdprogram eller överenskommelser i
samtliga femton kommuner.
På länsplanet pågår ett arbete med att utforma strategier för långsiktighet t ex att
tydliggöra huvudmännens ansvar (kommun-landsting); mellan psykiatrins slutenoch öppenvård, abstinensbehandling i sluten- och öppenvård etc. Exempel på
andra områden där länsstyrgruppen arbetar länsövergripande är;
utbildning/fortbildning och kompetensutveckling, metodutveckling/stöd,
brukardelaktighet och utveckling av system för uppföljning och utvärdering. Se
bif genomförandeplaner för 2011-2013
Process/utvecklingsledare inom Kunskap till praktik

•
•
•
•
•
•
•
•
Justerandes sign

1,0 projekt/utvecklingsledare är tillsatt till och med 2011-12-31 gemensamt av
länsstyrgrupp och Dalarnas Högskola för det regionala utvecklingsarbetet.
Process/utvecklingsledarens uppdrag är att:
stödja implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2007)
stödja kommunerna och landstinget i det lokala utvecklingsarbetet,
vara samordnande på länsnivå,
informationsspridning och omvärldsbevakning,
planera och initiera kompetensutveckling,
representera länet på nationell nivå,
samverka med FOU och Högskola,
stöd för organisering av ett länsövergripande brukarråd.
Utdragsbestyrkande

SMEDJEBACKENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Familje- och utbildningsnämnden
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2011-09-29
2011-08-18

sid 10
sid 7

forts

2011.182

106

Fun § 73
Au § 110

Nuläge

•
•
•
•

SKL har valt att prioritera ett fortsatt starkt stöd till process/utvecklingsledare på
länsplanet med syfte att utveckla långsiktiga strategier. Målet är att en långsiktigt
hållbar struktur för utveckling, spridning och implementering av kunskap inom
socialtjänsten och angränsande områden inom hälso- och sjukvården finns i alla
län, samfinansierad av huvudmännen. Strukturerna ska fungera som:
ett välkänt, ändamålsenligt och efterfrågat stöd i systematiskt förbättringsarbete,
regionalt kompetenscentrum i särskilt prioriterade frågor,
en kanal för samverkan mellan socialtjänst och näraliggande områden inom hälsooch sjukvården, för gränsöverskridande arbete med att skapa och använda
kunskap.
ett verksamhetsnära stöd i form av t ex handledning, utbildning, systematisering
av ny kunskap, praktiknära forskning, metodstöd, stöd i att utvärdera
verksamheter, för att implementera riktlinjer etc.
Huvudmännen, som har ett verksamhetsansvar oavsett utförare, har därmed även
ett ansvar för att involvera alternativa utförare så att de får del av det regionala
stödet på ett likvärdigt sätt. (Kunskap till praktik del av en större
överenskommelse)
Enligt den ursprungliga överenskommelsen mellan regeringen och SKL löpte
tiden för projektet Kunskap till praktik t om 2010-12-31. Efter önskemål från
länen träffades en ny överenskommelse mellan regeringen och SKL som innebär
en förlängning av projekttiden t om 2011-12-31 med möjlighet till ytterligare
förlängning (dock längst t om 2013) för de län som anslöt till kunskap till praktik
under 2009/2010. Dalarna var dock ett av de första län som genom Region
Dalarna tecknade en överenskommelse med SKL 2008 vilket innebär att Dalarna
inte kommer att erhålla ”öronmärkta pengar” från kunskap till praktik från och
med 2012. Uppföljningar som genomförts av SKL har visat att det krävs längre tid
än två år för att strukturen ska utvecklas och bli långsiktigt hållbar.
Regeringens avsikt är att tillsätta statliga medel för det regionala
utvecklingsarbetet till och med 2011. En prioriterad fråga under 2011 är att säkra
långsiktigheten liksom att de strukturer som byggts upp integreras med de
regionala strukturer som initierats på äldreområdet och som ska omfatta hela
socialtjänsten.
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För att säkerställa den fortsatta utvecklingen inom missbruks- och
beroendevården i Dalarna erfordras följande:
Beslut: länsstyrgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården i
Dalarna permanentas och ingår i den regionala plattformen.
Beslut: tillsättande och samfinansiering av 1,0 utvecklingsledare under
perioden 2012-01-01—2013-12-31. En samfinansiering sker mellan
huvudmännen enligt följande förslag:
Beräknad kostnad 2012
Kostnad 650 tkr för lön inkl sociala avgifter, resor, telefon div omkostnader.
Förslag till beslut: kostnad för landstinget 325 tkr, kostnad 325 tkr fördelat mellan
de femton kommunerna i enlighet med beräkningsgrunder från Region Dalarna.
Beräknad kostnad 2013
Kostnad 670 tkr för lön inkl sociala avgifter, resor, telefon div omkostnader.
Kostnadsfördelning se år 2012.
Kostnadsfördelning av utvecklinsledare 20120101-20121231 för missbruksområdet
Fördelning landstinget 50% kommunerna 50%
Kostnader 650tkr lön inklusive sociala avgifter, resor, telefon och diverse
omkostnader för 2012
Landstinget 325 tkr
Kommunerna
Avesta
Borlänge
Falun
Gagnef
Hedemora
Leksand
Ludvika
Malung-Sälen
Mora

Justerandes sign

7,80%
17,80%
20,70%
3,60%
5,50%
5,50%
9,30%
3,70%
7,30%
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Orsa
Rättvik
Smedjebacken
Säter
Vansbro
Älvdalen

2,50%
3,90%
3,90%
3,90%
2,50%
2,60%

8125
12675
12675
12675
8125
8450

100,50%

325000

Beräknat på 2010 års befolkningsunderlag

Arbetsutskottet föreslår familje- och utbildningsnämnden besluta
att godkänna samfinansiering med 12 675 kronor för år 2012, för utveckling av
missbruks- och beroendevården i den regionala stödstrukturen i länet.
_________

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna samfinansiering med 12 675 kronor för år 2012, för utveckling av
missbruks- och beroendevården i den regionala stödstrukturen i länet.
_________
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Rapportering icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap 1 § SoL för
andra kvartalet 2011 inom individ- och familjeomsorgen
Rapportering gäller gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verkställs på
nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Typ av insats,
beslutsdatum, personnummer och kön samt anledning till att beslutet ej verkställts
ska rapporteras.
Rapporteringen sker till Socialstyrelsen, familje- och utbildningsnämnden,
kommunens revisorer och kommunfullmäktige (avidentifierade uppgifter). Varje
icke verkställt beslut rapporteras till Socialstyrelsen i en individrapport. När ett
ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden
rapportera detta till Socialstyrelsen och revisorerna. En kvartalsrapport lämnas
också till Socialstyrelsen där det anges om det finns beslut att rapportera in eller
ej. Rapporteringen görs via e-tjänst.
För individ- och familjeomsorg fanns 2:a kvartalet 2011 inga beslut som ej hade
verkställts inom tre månader. Inga beslut fanns att rapportera där avbrott i
verkställigheten har gått över tremånadersgränsen.

Rapportering till Socialstyrelsen gjord 2011-07-05
Rapportering till kommunens revisorer 2011-07-06

Arbetsutskottet föreslår familje- och utbildningsnämnden besluta
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige
_________
Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SMEDJEBACKENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Familje- och utbildningsnämnden

Fun § 75

2011-09-29

sid 14

2011.1

003

Revidering av attestreglemente för familje- och utbildningsförvaltningen bil.
Revidering av attestreglemente bör göras då ansvarsförändring har skett i
samband med tillsättande av två förvaltningschefer.
Familje- och utbildningsnämnden beslutade 2011-09-07, § 69 att anställa Ronny
Kihlander och Maria Ronsten som förvaltningschefer för familje- och
utbildningsförvaltningen.
Förvaltningscheferna Ronny Kihlander och Maria Ronsten har generell
beslutsattesträtt för samtliga verksamheter.
Förslag till reviderat attestreglemente har upprättats

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna reviderat attestreglemente enligt förslag
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SMEDJEBACKENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Familje- och utbildningsnämnden

Fun § 76

2011-09-29

sid 15

2011.227

006

Familje- och utbildningsnämndens sammanträdesplan inför 2012
Förslag har upprättats för sammanträden under 2012 gällande nämnd och
arbetsutskott. Torsdagar gäller liksom tidigare år för såväl nämnds- och
arbetsutskottssammanträden.
För nämnden förslås sammanträden bli, februari 16, mars 29, maj 24,
september 27, oktober. 25 och november 29 varav sammanträdet i mars och
september är inplanerade som heldagar.
För arbetsutskottet föreslås sammanträden bli, januari 26, mars 15, april 19,
maj 10, juni 14, september 13, oktober 11, november 15 och december 6.

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till sammanträdesplan 2012
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SMEDJEBACKENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Familje- och utbildningsnämnden
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2011-09-29
2011-09-07

sid 16
sid 6

Fun § 77
Au § 134

Delegationsbeslut
Av förvaltningschefen fattade delegationsbeslut

Anställningar

2011.71-023

Hanna Andersson, socialsekreterare
Anette Wedin, assistent
Karin Eriksson, skolmåltidsbiträde
Lars Eriksson, vaktmästare
Mikael Andersson, elevassistent
Andreas Nohrstedt, vik. barnskötare
Anna Johansen, vik. förskollärare
Emil Kristoffersson, grundskollärare
Sofia Fahgén, kurator
Christina Hagström, kokerska

11-06-14-tillsvidare
110808-tillsvidare
110808-111221
110801-120201
110810-120618
110808-111231
110616-111221
110622-120618
120101-120831
110801-tillsvidare

Arbetsutskottet föreslår familje- och utbildningsnämnden besluta
att lägga delegationsbesluten till handlingarna
________

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SMEDJEBACKENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Familje- och utbildningsnämnden
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2011-09-29
2011-08-18

sid 17
sid 11

Fun § 78
Au § 112

Anmälningsärenden
Ansökan om förskoleverksamhet i Smedjebackens kommun
2011.165-605
Ansökan om förskoleklass i Smedjebackens kommun
2011.166-605
Ansökan om skolgång i Ludvika kommun år 6
2011.167-605
Ansökan om skolgång i Fagersta kommun år 7
2011.168-605
Ansökan om skolgång i Ludvika kommun år 6
2011. 169-605
Ansökan om förskoleverksamhet i Ludvika kommun
2011.174-605
Ansökan om förskoleverksamhet i Ludvika kommun
2011.175-605
Ansökan om förskoleverksamhet i Fagersta kommun
2011.177-605
Styrelsens beslut nr 7 från SKL angående överenskommelse mellan staten
och SKL om intensifierat samverkansarbete för barns och ungas psykiska
hälsa.
2011.171-751

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

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SMEDJEBACKENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Familje- och utbildningsnämnden
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

forts

2011-09-29
2011-09-07

Fun § 78
Au § 135

Anmälningsärenden
Ansökan om skolverksamhet i Smedjebackens kommun år 5
2011.195-605
Ansökan om förskoleverksamhet i Ludvika kommun
2011.190-605
Ansökan om förskoleverksamhet i Ludvika kommun
2011.189-605
Föranmälan från Arbetsmiljöverket om inspektion på Vinsboskolan den
13 september och Kyrkskolan i Söderbärke den 20 oktober.
2011.198-026
Information om trådlös teknik och hälsorisker.
2011.196-005

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

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sid 18
sid 7

SMEDJEBACKENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Familje- och utbildningsnämnden
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Fun § 79
Au § 113

2011-09-29
2011-08-18

sid 19
sid 12

2011.154

609

Informationsärenden
- Förvaltningschefen informerar om kvalitetsarbetet inom skolan. Alla enheter
har genomfört en psykosocial arbetsmiljöenkät samt låtit alla elever svara på
sju frågor om hur de upplever sin skolsituation.
Faktorer som påverkar barns/elevers lärande och måluppfyllelse är
organisatoriska faktorer, fysiska faktorer, psykosociala faktorer,
förhållningssätt och kompetens. Hänsyn ska tas till barnens/elevernas
förutsättningar när man organiserar deras lärande.
Utvärdering och analys ska göras. Utifrån detta tillsammans med
måluppfyllelsen ska enighet ske om vilka förbättringar som man behöver
fokusera sig på under kommande läsår. Fokus ska läggas på det som man kan
påverka och på vad som är bra.
- PwC (tidigare PricewaterhouseCoopers) har gjort en granskning av individoch familjeomsorgen angående organisationsförändringen. Smedjebackens
kommun har genomfört organisatoriska förändringar för att effektivisera
socialtjänstens insatser, bland annat genom att tidigare erbjuda stöd och hjälp
till barn och ungdomar.
Det övergripande syftet med förändringen har varit att samordna kommunens
förebyggande arbete bland barn och ungdomar och erbjuda tidiga stödinsatser
för barn och unga för att uppnå god livskvalitet på ”hemmaplan”.
- Gunnar Wiréhn informerar om familjestöd.
- Ordförande informerar om förvaltningschefstjänsten

Arbetsutskottet föreslår familje- och utbildningsnämnden besluta
att lägga informationsärendena till handlingarna
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SMEDJEBACKENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Familje- och utbildningsnämnden
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

forts

Fun § 79
Au § 113

2011-09-29
2011-08-18

2011.154

sid 20
sid 12

609

Informationsärenden
- Kontaktpolitiker Kristina Karlsson (M) Elevhälsan, Lars-Ove Norling (S)
Vinsbo- och Gubbo skola, Kristian Helin (S) Sagan och Vinsbo förskola,
Amanda Sand (C) Kyrkskolan och Solhyttan, Anna Branzell (S) Hattstugan och
Fridhem samt Gertrud Jernberg-Zernig (M) Hagge och Harnäs förskola och
Myrstacken informerar från närvaro vid skolenhetsråd.
- Fråga angående åtgärdsprogram uppkommer.
Förvaltningscheferna svarar.

Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationsärendena till handlingarna
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

