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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 25

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende tillkommer:
- Information från studiebesök i Angered angående försörjningsstöd.
______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 26 Dnr 2019/70 - 04

Budgetuppföljning februari 2019 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen per 
februari 2019.

Beskrivning av ärendet
I tjänsteskrivelsen presenteras uppföljning och prognos över förväntat 
ekonomiskt utfall för 2019. 

Prognosen för område Utbildning pekar på ett överskridande knappt 600 tkr 
jämfört med budget om 450 000 tkr emedan Social Välfärds prognos indikerar 
ett överskridande med 29 700 tkr mot budget om 137 900 tkr. En kortfattad 
redovisning av större utfalls- och prognosavvikelser jämfört med periodens 
budget för de två områdena framgår av tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 14 mars 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 27 Dnr 2019/173 - 04

Budget 2020 - Information

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar muntlig information om pågående arbete med budget för 
år 2020. Utbildningskostnaderna inom skolområdet måste hållas för att inte gå 
miste om statsbidrag för likvärdighet.
Skriftligt budgetförslag för social- och utbildningsnämnden lämnas till 
nämndens möte den 3 april 2019.
______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 28 Dnr 2019/69 - 02

Sjukfrånvarostatistik - Information

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar muntlig information om sjukfrånvaron inom förvalt-
ningen. 
Under januari innevarande år låg frånvaron på 8,31% vilket är något lägre än 
januari 2018 när frånvaron var 8,42%.
______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-03-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 29 Dnr 2018/782 - 71

Förskolekön - Rapport

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna av beläggning och 
kösituationen. 

Beskrivning av ärendet
Placerings- och kö-statistiken är uttagen per den 12 mars 2019.  

Ludvika med närområde (centralorten och Håksberg, Sörvik och Gonäs) har 
97 barn i kö fram till sommaren 2019. Många av de köande har väntat de 
lagstadgade 4 månaderna, flera har dock sagt nej till skäligt erbjudande (man 
väntar på en speciell förskola, bättre geografiskt belägen i förhållande till 
hemmet) och då uppfyller kommunen ändå lagen om väntetid.

Nya förskoleplatser som byggs under året                                           
Förskolan Skogsgläntan i Biskopsgården har nu tre avdelningar. Projektering 
pågår för att bygga ytterligare 2 avdelningar, dessa kommer att stå klara februari 
2020. 
Förskolan Bäret (före detta dagcenter på Ludvika Gård) byggs om till förskola 
med 5 avdelningar. 2 avdelningar är färdiga och de ytterligare 3 avdelningar är 
upphandling av entreprenör precis klar och beräknas vara klara under sen höst 
2019. Lorensbergamodulens förskoleverksamhet har flyttat till Bäret och skolan 
har tagit över lokalerna utifrån skolans växande elevtal.

En platsbyggd ny förskola i Gonäs har börjat byggas och tillsammans med den 
gamla platsbyggda förskolan och den tillfälliga modulens verksamhet som 
flyttas till nya lokalerna, tillskapas ytterligare cirka 15 platser. Klart hösten 2019.

I f d Seco Tools lokaler projekteras för 6 nya avdelningar med 90 platser. 
Ärendet är överklagat och i nuläget oklart om framtida byggnation och tidplan.

Marnäs förskola öppnades i f öre detta Marnäs skolas lokaler februari i år med 
60 platser. Denna förskola kommer sedan att flyttas när nya förskolor blir klara.

Totalt en ökning med: 90 platser under 2019-2020.                                                                                                                      
Behov av ytterligare 90 platser som kanske blir i före detta Seco Tools 
huset.                                                                                  

Grängesberg har 12 barn i kö fram till sommaren. Förskolorna i Grängesberg 
har 1 ledig plats. Några har väntat mer än fyra månader men har tackat nej till 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

erbjuden plats på Björkås för man vill ha den förskola som är förstahands 
alternativet.

Saxdalen ingen kö.

Sunnansjö har 1 barn i kön och inga platser kvar.

Nyhammar har 1 barn i kö och har platser över, anpassar bemanningen fetr 
barnantalet.

Fredriksberg har 5 barn i kö och förskolan kan antagligen ta emot samtliga 
barn med utökning av personalbemanningen. 

Barngruppernas storlek har minskat då några förskoleenheter omorganiserat i 
sina lokaler och gjort fler avdelningar. Snittsiffran är nu på 16,2 barn per 
avdelning, den skulle varit 17,1 annars. Barnantalet i grupperna varierar mycket 
på grund av tillgången till lokaler. Från 10 efter omorganisation till 20 barn per 
grupp.

Fortfarande är dock barngruppernas antal barn högre än Skolverkets riktlinjer 
och om platsbehovet minskar kan gruppstorlekarna minska. Det är fortfarande 
flera förskolor som har stora barngrupper och behöver minska barngruppen. 

Snittnärvarotiden per vecka per barn den har ökat varierar mellan 20,1 timmar 
och 37,4 timmar. Budgetfördelningen kompenserar närvarotiden då förskolor 
med hög timtid får högre så kallad ”barnpeng” för att kunna anställa mer 
personal.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 14 mars 2019.

2. Köredovisning 12 mars 2019

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 30 Dnr 2019/73 - 60

Prognos för elevutvecklingen läsåren 2019/20--
2024/25

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen och ger förvaltningen i 
uppdrag att arbeta för att renodla verksamheten vid Junibacken till skol- och 
fritidsverksamhet.

Beskrivning av ärendet
Rapporten består i en prognos över utvecklingen av elevantalet under en 
femårsperiod. Elevsiffrorna för denna prognos är uttagna den 12 mars 2019 
och bygger på det elevantal som förvaltningen beräknas ha på skolorna i augusti 
2019. 

Till 2024/2025 så prognosticeras elevantalet till 3263. Utifrån dagsläget innebär 
detta en ökning med 246 elever. 

Under de kommande fem läsåren kommer elevantalet inom grundskola att öka 
för varje år. Ökningen är mellan 29 och 73 elever varje år. 

Ökningen är fördelade olika mellan de olika skolorna. I stort sett kan 
förvaltningen konstatera att de skolor som har störst elevökning är de skolor 
som ligger i Ludvika centralort.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 14 mars 2019.

2. Elevprognos 2019-20 till 2024-25.

Behandling
Håkan Frank (M) föreslår att social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen 
i uppdrag att arbeta för att renodla verksamheten vid Junibacken till skol- och 
fritidsverksamhet. 

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat enligt detta.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-20

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 31

Information från studiebesök i Angered angående 
försörjningsstöd

Behandling
Presidiet och några tjänstemän har besökt Angereds kommun för att titta på 
deras arbete för att bland annat minska på kostnaderna för försörjningsstöd, 
den så kallade Angeredsmodellen.

______
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