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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 17

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende tillkommer:

- Organisation av samarbetet med Arbetsmarkandsenheten
- Information om namnet på nya skolan i Marnäs - Solviksskolan

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 18 Dnr 2018/188 – 04 

Budgetuppföljning februari 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen per 
februari 2018. 

Beskrivning av ärendet
I tjänsteskrivelsen presenteras uppföljning och prognos över förväntat ekono-
miskt utfall för 2018. 

Prognosen för område Utbildning ligger i nivå med rambudget om 439 000 tkr 
emedan Social välfärds prognos indikerar ett överskridande med 19 900 tkr mot 
budget om 133 500 kr. En kortfattad redovisning av större utfalls- och 
prognosavvikelser jämfört med periodens budget för de två områdena framgår i 
skrivelsen.

Det bör för denna uppföljning dock noteras att det för närvarande pågår ett ar-
bete med att skol- och förskoleenheterna för första gången själva aktivt periodi-
serar hela sina budgetar i syfte att nå ytterligare bättre precision i budgetuppfölj-
ning och prognosläggning. Arbetet med periodiseringsunderlagen fortgår ännu 
någon dag, och först därefter kan SoU Utbildnings budget läsas in i ekonomi-
systemet, och detta bör vara klart i sin helhet till mars månads utgång. Innebör-
den i detta är att utgångspunkten för Periodens budget såsom den presenteras 
för de båda områdena är olika, där Social välfärd har en på förvaltningsövergri-
pande nivå aktivt periodiserad budget emedan område Utbildnings utfall 
alltjämt jämförs mot en rakt periodiserad budget.

Detta innebär också att de sedvanliga enhetsvisa avvikelserna för skola och för-
skola inte kan presenteras, och inte heller kan någon redovisning av personal-
kostnaderna lämnas för närvarande då budgeten ännu inte är inläst i sin helhet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 21 mars 2018.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-03-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 19 Dnr 2018/12 - 71 

Barnomsorgskön - Rapport

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

Beskrivning av ärendet
Placerings- och köstatistiken är uttagen per den 21 mars 2018. Den redovisar 
placeringar och barnomsorgskön från det datumet och nysökningar för hösten 
2018. Inför höstterminen 2018 slutar 246 barn födda år 2012 och börjar i för-
skoleklass och sammanlagt 277 köar redan för nyplacering. 12 barn av dessa är 
födda år 2012 och kan räknas bort. Utifrån denna sammanställning kommer 
kommunen att ganska snart under hösten att åter sakna platser.

Kön har nu ökat sedan senaste redovisningen och antalet barn som haft en kö-
tid på mer än 4 månader har ökat. 

Ludvika med närområde saknar platser. En bygglovsansökan för en tillfällig 
avdelning på Skogsgläntan är gjord, den planeras att öppnas i mitten av april. 
Projektering för att bygga om hela nedervåningen pågår.

Ett första ritningsförslag för några avdelningar i före detta dagcenter på 
Ludvika Gård finns framtagen, genomgång pågår. Sedan fortsätter projektering 
för övriga fastigheten.

Grängesberg saknas platser, men där har många i kön tackat nej till de platser 
de erbjudits på Björkås nya avdelningar.

I Fredriksberg och Saxdalen blir det platser över i höst och en anpassning av 
personal måste göras.

I Nyhammar och Sunnansjö balanseras platsbehovet.  

Söktrycket är högt och förskoleplatser erbjuds över hela kommunen på de för-
skolor det finns plats, men det kan medföra restid och betraktas ändå som skä-
ligt erbjudande enligt Skollagen.

En platsbyggd ny förskola i Gonäs är under projektering och tillsammans med 
den gamla platsbyggda förskolan där kommer det behovet att täckas.

Enligt utredning presenterad på social- och utbildningsnämnden den 7 mars 
2018 om förskolplatsbehovet, är behovet ändå högre än tillgången på platser 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

redan våren 2019 om inte ytterligare platser kan tillskapas framförallt i centrala 
och norra Ludvika tätort. 

Barngruppernas storlek är fortfarande högre än Skolverkets riktlinjer och om 
platsbehovet minskar kan gruppstorlekarna minska.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 22 mars 2018.

2. Placerings- och köstatistik daterad den 21 mars 2018.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 20 Dnr 2018/195 – 71 

Riktlinjer för ute- och innemiljön gällande förskolor i 
Ludvika kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden antar riktlinjerna.

Beskrivning av ärendet
Antalet förskolebarn och därmed förskolor i kommunen har de senaste åren 
ökat kraftigt. Expansionen fortsätter ett antal år framåt och för att effektivisera 
arbetet så att det pedagogiskt och lagenligt blir tillfredsställande har några av 
förvaltningarna i kommunen samverkat för att ta fram dessa riktlinjer.

Social- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och myn-
dighetsnämndens miljö -och byggenhet har deltagit i arbetet.

De tre nämnder som ansvarar för förvaltningarna kommer att föreslås att god-
känna riktlinjerna. Arbetet görs för att säkerställa att förskolornas behov av lo-
kaler tillgodoses pedagogiskt, resurseffektivt och enligt gällande lagstiftning.

Bostadsgårdar, lekplatser, parker, naturområden och skolvägar bildar tillsam-
mans med förskolan de friytor en infrastruktur för barns och ungas kontakt 
med natur och vardagsrörlighet. 

Tillräcklig och god utemiljö och innemiljö är en viktig förutsättning för att 
kunna uppnå en god kvalitet i förskolorna. I Ludvika har det formulerats am-
bitionen för ute- och innemiljöerna kommunens förskolor. 

Riktlinjerna föreslås revideras senast i april år 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 20 mars 2018.

2. Riktlinjer för ute- och innemiljön gällande förskolor i Ludvika kommun.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-03-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 21 Dnr 2018/149 - 69

Yttrande över ansökan från Olympica AB om 
nyetablering av fristående förskoleklass, fritidshem 
och grundskola i Håksberg 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden fastställer Ludvika kommuns yttrande.

Beskrivning av ärendet
Olympica AB har ansökt vid Skolinspektionen om att etablera en fristående för-
skoleklass, fritidshem och grundskola vid Håksberg i Ludvika. Skolan planeras 
bedriva verksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Totalt utbyggd planeras 
skolan ha 105 elever. Fritidsverksamheten planeras ha 63 elever. Verksamheten 
planeras att starta läsåret 2019/2020.

Ludvika kommun ombeds av Skolinspektionen att inkomma med ett yttrande 
över vad en eventuell etablering medför för den kommunala verksamheten. Ytt-
randet ska innehålla en konsekvensbeskrivning ur ekonomiskt, organisatoriskt 
och pedagogiskt perspektiv. 

Ludvika kommun kommer fram till att etableringen av en fristående förskole-
klass, fritidshem och grundskola inte medför några påtagliga ekonomiska, orga-
nisatoriska eller pedagogiska negativa följder för den del av skolväsendet som 
anordnas av kommunen själv. 

Ludvika kommun noterar dock att det redan råder lärarbrist inom den kommu-
nala skolorganisationen. Eventuellt kan etablerandet av en fristående grund-
skola medföra ökad lärarbrist vid kommunala skolor, vilket då riskerar att med-
föra lägre kvalitet på den pedagogiska verksamheten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 22 mars 2018.

2. Yttrande från Ludvika kommun inkl 3 bilagor; 
Elevutvecklingen i kommunen i stort och per enhet
Karta över grundskolor i Ludvika kommun – översikt
Karta över grundskolor i Ludvika tätort

______
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Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 22 Dnr 2018/15 - 60

Resultatuppföljning skola 2018 - Information

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
I linje med den plan för rapportering av nyckeltal till nämnden som tagits fram 
av förvaltningen informeras om kvartalsvis resultatuppföljning. 

De värden som redovisas för nämnden är hur många elever som riskerar att 
inte nå kunskapskraven i förhållande till tidigare rapporteringstillfällen under 
läsåret. Vid sidan om kunskapsutvecklingen redovisas även utfallet på elevenkä-
tens frågor om upplevd trygghet och inflytande över undervisningen.

Behandling
Kjell Israelsson (M) lyfter frågan om personalläget på förskolorna och skolorna 
till diskussion.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-03-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 23 Dnr 2018/214 - 60

Inskrivna barn och närvaro på fritidshemmen mars 
2018 

Beslut
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att se över avdelningarna med högt 
antal inskrivna elever och lämna en ny rapport på social- och utbildningsnämn-
den den 11 april alternativt den 9 maj 2018.

Beskrivning av ärendet

Antalet inskrivna barn per fritidshem och avdelning
Social- och utbildningsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen antalet in-
skrivna barn per fritidsavdelning i Ludvika kommun. Redovisningen presente-
ras i relation till tidigare värden för att det ska finnas förutsättningar att följa ut-
vecklingen mellan olika avdelningar. Det innebär att tre värden presenteras. 
Dels de aktuella värdena för mars 2018, samt de värden som var aktuella i mars 
2017 och september 2017. 

Totalt är 921 elever inskrivna i förvaltningens fritidshem i mars 2018. Det är en 
minskning med 124 elever i förhållande till det antal som var inskrivna i sep-
tember 2017 (1045 elever). I dagsläget finns det fritidshem knutna till 13 skolor 
(inklusive Björkås särskola). Totalt är antalet avdelningar 31 stycken. Det är 
samma som vid mättillfället i september 2017.

Faktisk närvaro per fritidshem och avdelning
Social- och utbildningsförvaltningen arbetar fortfarande med att få igång arbetet 
med att ta fram ett system för att redovisa en exakt siffra för den faktiska närva-
ron på fritidshemmen. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 22 mars 2018.

Behandling
Hanna Lindgren (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över avdel-
ningarna med högt antal inskrivna elever och lämna en ny rapport på social- 
och utbildningsnämnden den 11 april alternativt den 9 maj 2018.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

______

Beslut skickas till
Verksamhetschef skola
Social- och utbildningsnämnden
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 24 Dnr 2018/216 – 64 

Elevärenden - Information

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om två elever som är hemmasittare. Ärendet tas upp i 
social- och utbildningsnämnden efter att utredning gjorts.
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 25  

Organisation av samarbetet med Arbetsmarknads-
enheten
 

Behandling
Kjell Israelsson (M) tar upp frågan till diskussion om hur samarbetet med 
Arbetsmarknadsenheten gällande långtidsarbetslösa ska organiseras.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-28

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 26 Dnr 2018/232 - 29

Information om namnet på nya skolan i Marnäs -
Solviksskolan

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar att namnet på nya skolan i Marnäs blir Solviksskolan.
______

Beslut skickas till
Akten
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