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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-04-27 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 42   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärenden tillkommer: 
- Rapport om Källerska stiftelsen 
- Verksamhetsinformation 
______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-04-27 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 43  Dnr 2022/32 – 04  

 

Budgetuppföljning mars 2022 - Utbildning  

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt 
bilaga 1 daterad 19 april 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens verksamhetsområdet 
Utbildnings ekonomiska läge avser perioden januari−mars 2022, och innefattar 
en prognos till årets slut (bilaga 1).  

Driftkostnader Utbildning. Under perioden var nämndens nettokostnader för 
den löpande verksamheten inom Utbildning totalt 1,1 mnkr högre än periodens 
budgeterade nivå, med störst avvikelse för personalskuldsförändring om 10,5 
mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret visar på ett budgetunderskridande 
med 4,8 mnkr vilket avser medel som i år hade reserverats för öppnande av nya 
förskoleavdelningar (Ljunghällen), vilka nu försenats till HT-23. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2022. 

Bilaga 1. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering ekonomi, 
januari—mars år 2022, daterad 19 april 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-04-27 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 44  Dnr 2022/32 – 04  

 

Budgetuppföljning mars 2022 - Individ- och 
familjeomsorgen 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt 
bilaga 1 daterad 21 april 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Denna rapportering av Social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge avser 
perioden januari−mars 2022, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1).  

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 0,4 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 
positiv avvikelse för område personal och störst negativ avvikelse för område 
beroendevård och ekonomiskt bistånd. Den slutgiltiga prognosen för helåret – 
som beaktar strukturplaneuppdragen och handlingsplanens åtgärder – är att 
driftbudgeten kommer överskridas med 2,5 mnkr inom verksamhetsområde 
ekonomiskt bistånd. 

Investeringar. IFO har ingen investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 april 2022. 
Bilaga 1. Social- och utbildningsnämnden IFO rapportering av driftkostnader 
och investeringar, daterad 21 april 2022. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet  
Verksamhetsområde ekonomi  
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-04-27 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 45  Dnr 2021/90 – 71  

 

Antagande av riktlinjer för att nå 15 barn per 
avdelning inom Ludvikas förskolor 

Beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden antar ”Riktlinjer för att nå 15 barn per 

avdelning inom Ludvikas förskolor”. 

2. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta 
vidare med att öka förskollärarbehörigheten med olika insatser. 

3. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att revidera och 
redovisa dessa riktlinjen årligen, för att påvisa barns möjligheter till likvärdig 
utbildning i  förskolan inklusive framtida kompetensbehov för förskola och 
även lokalbehovet för kommunens förskolor och skolor. 

4. Social- och utbildningsnämnden fortsätter att driva frågan att tillräckliga 
budgetmedel satsas för en likvärdig förskola inom Ludvika. 

Beskrivning av ärendet 
Svensk förskola ska vara av hög likvärdig kvalitet. Likvärdighet belyses i 
skollagen utifrån tre grundläggande aspekter: lika tillgång till utbildning, lika 
kvalitet på utbildning och att utbildningen ska vara kompensatorisk. Forskaren 
Sven Persson professor i pedagogik framhåller förskolans möjlighet att 
kompensera för ojämlika förhållanden i samhället. Persson menar att det finns 
ett samband mellan förskolans kvalitet och dess struktur, pedagogiska processer 
innehåll och relationer. Persson påtalar att förskola av hög kvalitet, likvärdig 
och socialt utjämnande behöver anpassas till barns skilda uppväxtvillkor. Alla 
barn ska få tillgång till en stimulerande lärandemiljö med kunnig och engagerad 
förskolepersonal som har förmågan att utveckla pedagogiska relationer av hög 
kvalitet och där alla barn kan använda och utveckla sin potential. 

Ludvika har sedan 2018 haft en hög andel inskrivna barn i förskolan, där 
kommunens storlek på barngrupperna över tid har avvikit i höga mått från 
skolverkets rekommendationer. Skolverkets riktmärke för barngrupper på 
förskolan är 9-12 stycken barn i åldersgruppen ett till tre år och 12-15 stycken 
barn i åldersgruppen tre till fem år. Ludvika ligger på 17,1 barn per avdelning 
per 2022-01-14.  
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Barnfattigdomen är hög i Ludvika, och några av förskolorna sticker ut i SCB:s 
socio-ekonomiska beräkningar som påvisar barnens förutsättningar att nå en 
behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet (den lägsta 
gymnasiebehörigheten). 

Det är viktigt att ta i beaktande att de faktiska förutsättningarna, själva 
utgångsläget, skiljer sig mellan olika förskolor/områden. En förskolevis 
sammanställning över olika faktorer, såsom antalet barn och deras vistelsetid på 
förskolan, andelen legitimerade förskollärare, antalet barn per anställd, barnens 
socio-ekonomiska uppväxtvillkor, nivå på sjukfrånvaro, kontinuitet i 
personalgrupper samt den grad som rektor har möjlighet att utöva sitt uppdrag 
som pedagogisk ledare på förskolan, är alla, tillsammans med verksamhetens 
ekonomiska resurser, viktiga faktorer att ta i beaktande när man ska göra en 
bedömning av hur barnens rätt till en kvalitativ, medveten och lärande 
utbildning inom förskolan ska kunna uppnås.  

Nedtrappning i barnantal per avdelning kräver att förvaltningen blir 
likvidagaranter för kompetensen och grundbemanningen, två förskollärare och 
en barnskötare. En utbildningsplats på förskolan kostade 2020 i Ludvika 
kommun 152 tkr. Till skillnad mot övriga kommuner som stadigt har ökat sina 
kostnader över åren har Ludvika haft år där kostnaden har sjunkit, 2014 och 
2018. Ludvika lägger också mindre pengar per inskrivet barn i jämförelse med 
övriga kommuner i landet.  

Förvaltningen behöver regelbundet följa interna såväl som externa 
påverkansfaktorer samt årligen revidera och redovisa barnen i Ludvikas 
möjligheter till utbildning på förskolan samt framtida kompetens – och 
lokalbehov. 

Den presenterade planen visar ett behov av en gradvis förstärkt budget om ca 
40 mnkr över kommande treårsperiod för att målsättningen med 15 barn per 
avdelning med bibehållen grundbemanning och eftersträvad behörighet ska 
kunna uppnås. Detaljerade beräkningar och plan finns i ”Riktlinjer för att nå 15 
barn per avdelning inom Ludvikas förskolor”.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från arbetsutskottet den 13 april 2022, § 24. 
Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2022. 
Riktlinjer för att nå 15 barn per avdelning inom Ludvikas förskolor.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef förskola för verkställighet 
Kommunstyrelsens förvaltningskansli för publicering 
Rektorer förskola för kännedom  
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-04-27 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 47  Dnr 2022/118 – 60  

 

Inskrivna elever och faktisk närvaro på fritidshemmen 
- Rapport 

Beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden noterar redovisningen av rapporten. 

2. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att utveckla 
rapporten med fokus på hur den flerårigt höga frånvaron bland eleverna 
kan nyttjas för personalplanering och -optimering och/eller utveckling av 
verksamheten. 

Beskrivning av ärendet 
Totalt är 927 elever inskrivna i förvaltningens fritidshem vecka 11 (14-18 mars) 
2022. Det är en ökning med 40 elever i förhållande till det antal som var 
inskrivna vecka 11 2021. 

Under vårterminen 2020 införde förvaltningen systemet Tieto Education 
(TED) för förskola och fritidshem. Statistiken under vecka 11 2022 på 
förvaltningsövergripande nivå, visar att närvaron är 74% i fritidshemmet. Under 
vecka 11 2021 var närvaron 67% i fritidshemmet. 

Anledningen till differensen är sannolikt flera. Troligen medförde 
Coronapandemin att en del vårdnadshavare hade kvar platsen parallellt med att 
de i högre grad än tidigare lät sina barn gå hem direkt efter skolan. Riktlinjerna 
för Covid-19 medförde även en högre grad av frånvaro på grund av symtom än 
föregående år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2022. 

Behandling 
Tilläggsyrkande från Mikaela Nordling (M): Social- och utbildningsnämnden 
uppdrar till förvaltningen att utveckla rapporten med fokus på hur den flerårigt 
höga frånvaron bland eleverna kan nyttjas för personalplanering och  
-optimering och/eller utveckling av verksamheten. 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt tilläggsyrkandet och finner 
att social- och utbildningsnämnden beslutat så. 

8



  
      

 
      

 

2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef skola för verkställighet 
Verksamhetsutvecklare (MC) 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-04-27 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 48  Dnr 2018/707 – 11  

 

Kontaktpolitiker för utbildningsverksamheten och 
besök i verksamheterna under 2022 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har förändrat ansvarsområdens för nämndens politiker. Den har 
ändrats utifrån att några politiker avsagts sig sitt uppdrag och nya valts in. 
Vidare en anpassning utifrån närvaro på nämndens möten. 

Politikerna är fördelade över samtliga enheter och förväntas besöka sin enhet 
vid minst ett tillfälle under året.  

Årets organiserade verksamhetsbesök 

Rektorer för förskola bjuder in sina kontaktpolitiker med ett program för en 
dag i maj 2022. Kontaktpolitikerbesöket sker tillsammans med rektor utifrån 
denna gång ett tema som handlar om en vanlig dag inom förskolan och 
deltagande i olika lärande situationer och lärmiljöer för barnen. Om ett 
förskoleområde består av många förskolor beslutar rektor vilken/vilka 
förskolor som får besök. 

Rektorer för skola kommer att bjuda in till ett besök en dag i oktober månad 
2022, dvs efter höstens val.  

För besöken i grundskola och särskola är grunden vår vision ”att varje skola 
ska vara den bästa skolan för varje elev som går där” med vårt systematiska 
kvalitetsarbete, kunskapsresan som stöd. Kunskapsresan är vårt sätt att på 
vetenskaplig grund arbeta för rätten till likvärdig utbildning, kollegialt 
lärande och målstyrning.  Med detta som bas i verksamhetsbesöken riktas ett 
extra fokus på elevers trygghet och studiero. 

I det programmet kommer ett möte med elevrådet att finnas med.  

Förvaltningen kommer att innan besöket delge nämndsledamöterna ett 
program. Inbjudan till kontaktpolitikerna kommer via mail. 

Viktiga för verksamheterna 
Besöken är för verksamheterna väldigt uppskattade och det är synnerligen 
viktigt att man får besök. Ibland kan det uppstå förhinder och då måste ni 
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ledamöter meddela detta i god tid till respektive rektor och gruppledare. På så 
sätt finns det möjlighet att någon annan nämndsledamot kan göra det besöket 
istället. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från arbetsutskottet den 13 april 2022, § 25. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2022. 

Lista geografiska ansvarsområden för kontaktpolitiker inom SUN. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Ledamöter/ersättare SUN för verkställighet, inklusive lista 
Rektorer förskola och skola för verkställighet, inklusive lista 
Tf verksamhetschef förskola, inklusive lista 
Verksamhetschef skola, inklusive lista 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-04-27 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 49  Dnr 2021/556 – 75  

 

Kartläggning långvarigt ekonomiskt bistånd 2021 - 
Rapport 

Beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden noterar rapporten.  

2. Social- och utbildningsnämnden lämnar rapporten vidare till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
I den årliga kartläggningen av det långvariga ekonomiska biståndet ser vi att 
antalet minskat och i år är det 518 personer. Majoriteten har utländsk bakgrund, 
låg utbildningsnivå och saknar arbetslivserfarenhet. Många av dem har behov av 
tolk och det är sammanfattningsvis en grupp som står långt från 
arbetsmarknaden. Majoriteten av de personer som har långvarigt ekonomiskt 
bistånd har försörjningsstöd som sin huvudsakliga försörjningskälla. Ludvika 
kommun ligger högt i jämförelse med liknande kommuner vad gäller barn i 
familjer med ekonomiskt bistånd. Det är en utsatthet för barn att leva i en 
familj som uppbär ekonomiskt bistånd.  

För att bryta utvecklingen behöver de samverkansparter som ingår i processen 
ha gemensam utgångspunkt kring vilka individer vi ska satsa på i insatserna. Det 
finns en ökad risk för bristande samsyn när kommunen organisatoriskt sett har 
delat upp de som ansvarar för insatserna från de som ansvarar för att ge 
människor ekonomisk trygghet. Om inte kommunen kan samordna insatser 
och frigöra människors resurser på bästa sätt i syfte att de ska kunna stå på egna 
ben och försörja sig själva riskerar kommunen att det ekonomiska biståndet 
fortsatt belastar kommunen med höga belopp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för kännedom, inklusive 
tjänsteskrivelse 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-04-27 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 50  Dnr 2019/77 – 00  

 

Fastställande av reviderad delegationsordning SUN, 
gemensamma beslutsärenden 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade delegationsordningen 
för gemensamma beslutsärenden.  

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämndens delegationsordning för gemensamma 
beslutsärenden har reviderats. Förtydligande har gjorts under rubriken 
beslutanderätt och delegering och lagrum har lagts till. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från arbetsutskottet den 13 april 2022, § 27. 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2022. 
Delegationsordning SUN, Gemensamma beslutsärenden. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningens chefsgrupp, inklusive delegationsordning 
Kommunstyrelsens förvaltningskansli för publicering 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-04-27 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 51  Dnr 2018/707 – 11  

 

Val av representant i Hela Människan Ria 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden väljer Fredrik Trygg (SD). 

Beskrivning av ärendet 
Val av representant i Hela Människan Ria efter Yngve Thorné (C), t o m 31 
december 2022. 

Behandling 
Fredrik Trygg (SD) föreslår att Fredrik Trygg (SD) väljs. 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget och finner att 
social- och utbildningsnämnden beslutat så. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vald 
Hela Människan Ria 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-04-27 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 52   

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ord-
förande och tjänstemän enligt en av social- och utbildningsnämnden antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och utbildnings-
nämnden. Redovisningen innebär inte att social- och utbildningsnämnden får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det social- och ut-
bildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2022-04-13 § 23—28   

Social- och utbildningsnämndens individutskott 
2022-03-30 § 83—93   

Förvaltningschef   
3/2022 Förordnande som vik verksamhetschef förskola 
4/2022 Attestantlistor 2022 

Verksamhetschef förskola   
16-18/2022 Beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid 

Tf verksamhetschef förskola    
1-3/2022 Förordnande som vik rektor  
4-6/2022 Beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid 

Verksamhetschef skola  
4-12/2022 Beslut om skolbarnomsorg på obekväm  
   arbetstid  

Rektor förskolorna Bäret, Håksberg  
1/2022 Förordnande som vik rektor 
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Rektor Gonäs förskola 
1/2022 Barnomsorgsplacering – barnets behov  SUN 2020/545 
   på grund av familjens situation 

Rektor Junibackens förskola 
3/2022 Barnomsorgsplacering – barnets behov  SUN 2022/5 
   på grund av familjens situation 
4/2022 Särskilt stöd till barn i förskolan  SUN 2022/6 

Rektor förskolorna Ludvika gård, Lärkan, Östansbo 
4/2022 Barnomsorgsplacering – barnets behov  SUN 2021/596-2 
   på grund av familjens situation 
5/2022 Förordnande som vik rektor  SUN 2022/246 

Rektor Pluto förskola  
2/2022 Barnomsorgsplacering – barnets behov   SUN 2022/150 
   på grund av familjens situation  

Rektor Sunnansjö förskola 
1/2022 Barnomsorgsplacering – barnets behov  SUN 2022/136 
   på grund av familjens situation 
2/2022 Barnomsorgsplacering – barnets behov  SUN 2021/627 
   på grund av familjens situation 

Rektor Junibackens skola  
--- Svar till Arbetsmiljöverket på tillsyns-  SUN 2022/184 - 02 
   meddelande 

Rektor Lorensbergaskolan 7-9   
10/2022 Visstidsanställning  

Rektor särskolan 
3/2022 Mottagande i särskolan  

Rektorer     
- - -   Sammanställning över rektors delegations- 
   beslut gällande kränkande behandling under  
   perioden 2022-03-17—04-19 
 
Enskilda individärenden individ- och familjeomsorgen 
Registreringsdatum 2022-03-01—31, sid 1-152 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-04-27 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 53   

 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsmiljöverket (Av)  
a) SUN 2022/184 – 02  

Junibackens skola – Ärendet avslutas (2022/012043)  

b) SUN 2022/101 – 02  
Nyhammars förskola – Ärendet avslutas (2022/008969)  

Integritetsskyddsmyndigheten  
c) Anmälan av personuppgiftsincident, centrala elevhälsan 

d) Centrala elevhälsan - Ärendet avslutas (IMY 2022-472) 

Kommunfullmäktige   
e) Fastställande av befolkningsprognos 2021-2036. KF 2022-04-04 § 20 

f) SUN 2022/95 – 04  
Överföring av investeringsmedel 2021 till 2022. KF 2022-04-04 § 23 

g) SUN 2021/566 – 10  
Antagande av policy Former för medborgardialog i Ludvika kommun.  
KF 2022-04-04 § 25 

Vård- och omsorgsnämnden   
h) SUN 2022/244 – 62 

Beräkning av måltidspris för elever i förskola, grundskola och fritidshem 
2022. VON 2022-03-28 § 35 

Centrala elevhälsan, social- och utbildningsförvaltningen  
i) Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska insats år 2022 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-04-27 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 54   

 

Information om Källerska stiftelsen 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Behandling 
Nämndens representanter i Källerska stiftelsen, Peter Cyrillus (S) och Yngve 
Thorné (C), informerar att stiftelsen delar ut stipendier en gång per år och till 
höstens utdelning finns 79 000 kr att fördela till sökande.  

Antalet ansökningar har minskat de senaste åren och de uppmanar 
verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen att sprida information om 
stiftelsen till IFO-klienterna. 

______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-04-27 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 55   

 

Verksamhetsinformation 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Behandling 
Förvaltningen lämnar information om bland annat: 

- Pågående arbete med resultatuppföljning inom skolan. 

- Individ- och familjeomsorgen har förberett familjehem för eventuell 
flyktingmottagning från Ukraina. 

- Information om rekryteringar inom förvaltningen. Bland annat har två 
fältsocionomer anställts inom individ- och familjeomsorgen och ny 
verksamhetschef för förskolan. 

______ 
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