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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-05-29

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 45

Ändring i föredragningslistan

Behandling
Inga ändringar i föredragningslistan.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-05-29

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 46 Dnr 2019/70 - 04

Budgetuppföljning april 2019

Beslut
1. Arbetsutskottet godkänner redovisningen av uppföljningen per april 2019.

2. Förvaltningen får i uppdrag att till social- och utbildningsnämndens möte 
den 12 juni 2019 presentera uppföljning per maj 2019 i den omfattning som 
är möjlig på grund av den korta tidsaspekten. 

Beskrivning av ärendet
I tjänsteskrivelsen presenteras uppföljning och prognos över förväntat ekono-
miskt utfall för 2019. 

Prognosen för område Utbildning pekar på en prognos i balans med budget om 
450 000 tkr emedan Social Välfärds prognos indikerar ett överskridande med 
37 000 tkr mot budget om 137 900 tkr. En kortfattad redovisning av större ut-
falls- och prognosavvikelser jämfört med periodens budget för de två områdena 
framgår av tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 28 maj 2019.

Behandling
Håkan Frank (M) föreslår att uppföljning per april 2019 inte går vidare till 
social- och utbildningsnämnden utan att förvaltningen i stället får i uppdrag att i 
den omfattning som är möjlig ta fram budgetuppföljning per maj 2019 som 
presenteras för nämnden den 12 juni 2019. I och med det föreslår han att redo-
visningen av april månads budgetuppföljning godkänns av arbetsutskottet.

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att arbetsutskottet be-
slutat enligt detta.

______

Beslut skickas till
Ekonomer (NA, CA) för åtgärd
Förvaltningschef för åtgärd
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Social- och utbildningsnämnden 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-05-29

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 47 Dnr 2019/173 - 04

Budget 2020

Beslut
Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att omarbeta budgetförslaget utifrån 
det beslut som tas på fullmäktige den 3 juni 2019.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har arbetat fram budgetförslag för år 2020. Kommunfullmäktige 
har de senaste åren beslutat budgeten delad i två delar för nämndens 
verksamhet, social välfärd respektive utbildning.

I medföljande bilagor finns förvaltningens förslag för drift, investeringsbehov 
och verksamhetsplaner för år 2020.

Förvaltningen föreslår att social- och utbildningsnämnden antar 
budgetförslaget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 24 maj 2019

2. Verksamhetsplan 2020 Utbildning

3. Verksamhetsplan 2020 Social välfärd

4. Budget 2020 Utbildning

5. Budget 2020 Social välfärd

Behandling
Fullmäktige kommer att ta beslut om kommunens budget 2020 den 3 juni 2019.

Håkan Frank (M) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att omarbeta 
budgetförslaget utifrån de ändrade förutsättningarna och det beslut som tas på 
fullmäktige den 3 juni 2019. 

Social- och utbildningsnämndens budget för 2020 tas upp på nämndens möte 
den 4 september 2019.

Ordförande ställer eget förslag mot förvaltningens förslag till beslut och finner 
att arbetsutskottet beslutat enligt eget förslag.

______
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Beslut skickas till
Förvaltningschef för åtgärd
Ekonomer (NA, CA)
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-05-29

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 48 Dnr 2019/77 - 00

Reviderad delegationsordning – gemensamma 
ärenden och utbildningsområdet

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden antar de reviderade delegationsordningarna 
med tilläggsbeslutet att gemensamma ärenden kompletteras med beslut gällande 
tjänsteman i beredskap, TiB.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har reviderat delegationsordningarna för gemensamma ärenden 
och utbildningsområdet. 

Syftet är att förtydliga på vilka nivåer olika beslut behöver fattas. Ytterligare en 
viktig utgångspunkt för översynen har varit förändringar inom lagrummen som 
styr utbildningsverksamheterna. 

I tjänsteskrivelsen anges de förändringar som revideringen medfört.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 24 maj 2019.

2. Delegationsordning gemensamma beslutsärenden.

3. Delegationsordning för utbildningsverksamheterna 2019. 

Behandling
Mikaela Nordling (M) föreslår att delegationsordningen med gemensamma 
ärenden kompletteras med beslut gällande tjänsteman i beredskap, TiB.

Ordförande ställer preposition på tilläggsförslaget och finner att arbetsutskottet 
föreslår social- och utbildningsnämnden beslutar enligt detta.

______

Beslut skickas till
Förvaltningschef för åtgärd
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-05-29

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 49 Dnr 2019/69

Sjukfrånvarostatistik 2019 -  Information

Beslut
1. Arbetsutskottet noterar informationen. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att i fortsättningen redovisa statistiken skriftligt.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar muntlig information om förvaltningens sjukfrånvaro för 
perioden januari till april 2019 jämfört med 2018.
Under januari-april innevarande år låg frånvaron på 8,9% jämfört med samma 
period 2018 då frånvaron var 7,2%.

Behandling
Mikaela Nordling (M) föreslår att sjukfrånvarostatistiken i fortsättningen 
redovisas skriftligt.

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

______

Beslut skickas till
Förvaltningschef för åtgärd
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-05-29

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 50 Dnr 2019/306 - 71

Barnenkät och vårdnadshavarenkät inom förskolan 
2019

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

Beskrivning av ärendet
Barn-och vårdnadshavarenkäten har funnits tillgänglig på förvaltningens 
hemsida under mars-april 2019.

Sammanfattningsvis är både barn och deras vårdnadshavare nöjda med 
förskoleverksamheten. Varje enhet analyserar resultaten och fokuserar på 
åtgärder utifrån analysen. Resultaten och åtgärderna ingår i den årliga 
kvalitetsrapport respektive verksamhetsplan som förskolechefer ansvarar för 
och även i den verksamhetsövergripande kvalitetsrapporten och 
verksamhetsplanen från verksamhetschefen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 23 maj 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-05-29

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 51 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 21 maj 2019 och gäller kön 
fram till och med 21 november 2019.

De senaste årens höga födelsetal minskade under år 2018 med nästan 50 barn. 
Förvaltningen anar dock högre födelsetal för 2019. 

1/1-23/5 2019 är födelsetalet 152 barn

1/1-23/5 2018 var födelsetalet 107 barn

1/1-23/5 2017 var födelsetalet 153 barn.

Ludvika med närområde (centralorten och Håksberg, Sörvik och Gonäs) har 
31 barn i kö och det finns 22 lediga platser. Ingen av de köande har väntat mer 
än de lagstadgade fyra månaderna på ett skäligt erbjudande. Senare i höst 
kommer dock inte platserna att räcka. Och utifrån tidigare år finns kunskapen 
att i januari 2020 och under våren ökar söktrycket på platser igen.

Nya förskoleplatser som byggs under året                                           
Förskolan Skogsgläntan i Biskopsgården kommer under hösten och fram till att 
de nya avdelningarna är färdigställda enbart ha två avdelningar. Den tredje 
avdelning som varit öppen under 2018/2019 måste stängas under byggtiden, då 
den blir instängd mellan två byggarbetsplatser. Projektering pågår för att bygga 
ytterligare 2 avdelningar, dessa kommer att stå någon gång under senvåren 2020 
är det senaste beskedet från LKFAB.                                                                       
Förskolan Bäret byggs om till förskola med 5 avdelningar. 2 avdelningar är 
färdiga och de ytterligare 3 avdelningarna beräknas vara klara för öppnande  
under mars månad 2020, enligt senaste beskedet från LKFAB.

En platsbyggd ny förskola i Gonäs kommer att vara klar nu i augusti och är 
inräknad i köstatistiken.

I före detta Seco Tools lokaler projekteras för 6 nya avdelningar med 90 platser. 
Ny detaljplan är under framtagande för att det ska vara möjligt för byggnation.
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Marnäs förskola öppnades i före detta Marnäs skolas lokaler februari i år med 
60 platser. Denna förskola kommer sedan att flyttas när nya förskolor blir klara. 
Förvaltningen påpekar i det här ärendet att för att ha permanentad verksamhet i 
fd Marnäs skola behövs stora investeringar byggnadsmässigt göras både 
inomhus- som utomhus och som inte var ekonomiskt försvarbart för att ha 
fortsatt skola i. För små barn som är mycket på golvet är det extra viktigt med 
bra miljöer för lek och lärande. Flytt av verksamheten planeras till före detta 
SECO Tools lokaler så snart de kan bli färdigställda.  

I väntan på färdigställande av ytterligare permanenta platser utreds 
ytterligare platser i Marnäs förskola.                                                                             

Grängesberg har 11 barn i kön och 3 lediga platser. Kön är redovisad 6 
månader framåt och det betyder att senare under läsåret kommer det att saknas 
platser. 

I Saxdalen, Sunnansjö, Nyhammar och Fredriksberg balanserar platserna 
gentemot kön. Det behöver vara lediga platser under hösten för att kunna ta 
emot barn som vill ha plats under våren. 

Barngruppernas storlek varierar mycket på grund av tillgången till lokaler. 

Fortfarande är 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 och även andel barn med ”15 timmars-
platser” är inte ifyllda då scheman inte är inlagda ännu.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 23 maj 2019.

2. Köredovisning 21 maj 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-05-29

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 52 Dnr 2018/781

Resultatuppföljning skola 2019: Elevenkät årskurs 5 
och årskurs 9 

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

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har genomfört Elevenkät åk 1-6 under perioden 4 mars 2019 till 12 
april 2019 samt Elevenkät 7-9 under samma period. Enkäten baseras sedan några 
år på skolenkäten som Skolinspektionen genomför. 

Totalt har 1 541 elever i årskurs 1-6 besvarat enkäten, samt 719 elever i årskurs 7-9.  
De årskurser som redovisas är åk 5 (274 elever har besvarat enkäten och åk 9 (244 
elever har besvarat enkäten). 

Jämförelse har gjorts med skolinspektionens nationella resultat vårterminen 2019 
(Skolenkäten). 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 
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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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 22 maj 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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