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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Social- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-24 Paragrafer 
§ 29-39, 
   41- 44 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
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Ärendelista 
 
§ 29 Ändring i föredragningslistan  4 
§ 30 Verksamhetsinformation: KB process - 

hanteringsverktyg för kränkande 
behandling 

2021/191 5 

§ 31 Budget 2022 Utbildningsverksamheten - 
Information 

2021/94 6 - 7 

§ 32 Budget 2022 Individ- och 
familjeomsorgen - Information 

2021/94 8 - 9 

§ 33 Rapportering av  ekonomi för Utbildning, 
uppföljningstillfälle 1, år 2021 

2021/89 10 - 11 

§ 34 Rapportering av ekonomi för IFO, 
uppföljningstillfälle 1 år 2021 

2021/89 12 - 13 

§ 35 Behov av förskoleplatser 2022-2026 2021/90 14 - 15 
§ 36 Prognos för elevutvecklingen läsåren 

2021/22--2026/27 
2021/91 16 - 17 

§ 37 Kvalitetsberättelse 2020 individ- och 
familjeomsorgen - Redovisning 

2020/695 18 

§ 38 Verksamhetsberättelse 2020 individ- och 
familjeomsorgen - Redovisning 

2020/696 19 

§ 39 Yttrande över Näringslivsstrategi 2020/821 20 - 21 
§ 40 Ansökan från Olympica AB om att starta 

fristående förskola Håksberg 
(Direktjusterad paragraf, se separat 
protokoll) 

2020/807  

§ 41 Redovisning av delegationsbeslut  22 - 23 
§ 42 Redovisning av meddelanden  24 - 25 
§ 43 Rapport från Källerska stiftelsen  26 
§ 44 Verksamhetsinformation: 

Coronasituationen 
 27 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 29   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan. 

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

1(1) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 30  Dnr 2021/191 - 69 

 

Verksamhetsinformation: KB process -
hanteringsverktyg för kränkande behandling 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen presenterar det digitala verktyget för hantering av kränkande 
behandling av barn och elever som infördes vid vårterminens start (2021). 
 
Hanteringsprocessen visas samt vilken statistik som kan tas ur systemet. 
Diskuteras hur ofta redovisning till nämnden ska ske. Två gånger per termin 
konstateras lämpligt. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Utvecklingsledare (EB)  
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 31  Dnr 2021/94 – 04  

 

Budget 2022 Utbildningsverksamheten - Information 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen 
(IFO) inom socialtjänsten samt utbildning av barn och ungdomar från ett års 
ålder till dess skolplikten upphör. Nämndens vision är att satsa på förebyggande 
verksamhet och tidiga insatser. Detta sker bland annat i samverkan mellan ut-
bildningsverksamheten, IFO och andra aktörer i samhället. 

De senaste årens kraftiga minskningar av budgettilldelningen för utbildnings-
verksamheten har medfört att personalminskningar varit nödvändiga. År 2020 
minskade personalstaten med 15 årsarbetare (åa) och år 2021 minskar det med 
31 årsarbetare. Kommunen har höga mål för både förskola och skola och det 
finns stor risk att resultaten för förskola och skola inom utbildningsverksam-
heten inte nås.  

Olika sammanställningar som redovisas i statistikbasen Kolada visar att utbild-
ningsverksamheterna inom Ludvika kommun är kraftigt underfinansierade, sär-
skilt när man tar i beaktande de höga politiska målsättningarna. Sammantaget 
för förskola, fritidshem och grundskola var tilldelningen år 2019, 54 mnkr 
lägre än vad som borde varit helt rimligt förväntat utifrån kommunens speci-
fika demografiska och socioekonomiska förutsättningar. Motsvarande nyckeltal 
för 2020 kommer finnas tillgängligt från SCB mot slutet av april, och utifrån de 
gradvis ökande besparingskrav som rått i kommunen under senare år tror vi 
inte att det kommer visa att situationen har förbättrats, snarare tvärtom. 

I Ludvika kommun har de senaste årens befolkningsökning avstannat. Medbor-
garnas behov av nämndens verksamhet ökar dock fortfarande. Behovet av ut-
byggnad av förskoleplatser fortsätter för att kunna erbjuda plats så att vårdnads-
havare kan arbeta eller studera och för att nå det politiska målet med att minska 
barngruppernas storlek. Elevantalet inom skolan har ökat och fortsätter att öka.  

Det statliga bidraget från Migrationsverket är numer nästintill obefintligt och 
det innebär ökade kostnader för kommunen för insatser för barn och ungdo-
mar som fortfarande har behovet av modersmålsstöd, studiehandledning och 
modersmålsundervisning. 
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Förvaltningen äskar sammanlagt enligt nedan 

Beslutad ram 2021 477,4 

Förändring volym 43,7 

Förändring pris 14,2 

Förändring kvalitet 55,3 

Förändring enligt strukturplan  

  

Förslag till ram 2022 590,6 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 23. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 8 mars 2021. 

3. Verksamhetsbeskrivning 2022 med plan för 2023-2024 1.0 Social- och 
utbildningsnämnden/Utbildning. 

4. Budget 2022 Sou Utbildning daterad 7 mars 2021. 

5. Investeringsäskande SoU Utb 2022-2026 daterad den 18 mars 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen inklusive handlingar 
Ekonomienheten inklusive handlingar 
Ekonom (NA) 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 32  Dnr 2021/94 – 04  

 

Budget 2022 Individ- och familjeomsorgen - 
Information 

Beslut 
Social och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen 
(IFO) inom socialtjänsten samt utbildning av barn och ungdomar från ett års 
ålder till dess skolplikten upphör. Nämndens vision är att satsa på förebyggande 
verksamhet och tidiga insatser. Detta sker bland annat i samverkan mellan ut-
bildningsverksamheten, IFO och andra aktörer i samhället. 

Budgetramen som tilldelats IFO de senaste åren har inte motsvarat kommun-
innevånarnas behov av samhällsvård, skydd och ekonomiskt stöd från social-
tjänsten. Inom IFO-verksamheten har behovet av insatser ökat mer än resur-
serna från rambudgeten och även intäktsfinansierade från staten har minskat 
drastiskt. Fokus mot det förebyggande arbetet i linje med den nya socialtjänst-
lagen kommer att kräva ekonomiska och personella resurser. Målet är att det fö-
rebyggande arbetet på sikt ska leda till att behovet av individuella insatser mins-
kar och att kommunen därigenom får en mer välmående befolkning. 

Kommunen har under flera år haft ökade kostnader för placerade barn och 
unga i familjehem. En stor del av placeringarna beräknas dock pågå som upp-
växtplaceringar och kommer fortsätta innebära stora kostnader under flera år 
framåt. Även kostnaden för barn och unga som är placerade på HVB (hem för 
vård eller boende) har ökat. Vi ser att fler ungdomar har mer omfattande och 
kostnadskrävande vårdbehov. 

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Det är ett hälsoproblem 
med fysiska och psykiska konsekvenser för den som utsätts och kan även leda 
till svåra sociala problem. Behovet av insatser ökar i vårt land och vartefter pro-
blematiken uppmärksammas i det övriga samhället ökar antalet hjälpsökande 

Behovet av missbruks- och beroendevård har ökat i befolkningen mer än vad  
förvaltningen haft i budget. De som vårdas med stöd av LVM (lagen om vård 
av missbrukare i vissa fall) har allvarligt missbruk av alkohol, narkotika, läkeme-
del eller blandmissbruk. Många har flera  år av missbruk och beroende bakom 
sig och sociala och psykiska problem.  
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Kostnaden för ekonomiskt bistånd i Ludvika kommun har sedan                       
slutet av år 2019 haft en trend av minskade utbetalningar. Ludvika kommun lig-
ger högt i antal barn i familjer som uppbär försörjningsstöd. Forskning påvisar 
att barnfattigdom innebär högre risker för den unges hälsa och utveckling och 
att långvarigt försörjningsstöd innebär en ökad risk för barn att placeras i sam-
hällsvård.      

Förvaltningen äskar medel för framförallt barn- och ungdomsvården men även 
för missbruks- och beroendevården och våld i nära relationer, för att den tidi-
gare tilldelade budgetramen inte varit tillräcklig för kommunmedborgarnas be-
hov. 

 Mkr 

Beslutad ram 2021 169,733 

Förändring volym 12,019 

Förändring pris 2,138 

Förändring kvalitet 0 

  

Verksamhetsförändringar utöver ram, totalt  

Förslag till ram 2022 183,89 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 22. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 8 mars 2021. 

3. Verksamhetsbeskrivning 2022 med plan för 2023—2024 SoU/Individ- och 
familjeomsorgen. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen inklusive handlingar 
Ekonomienheten inklusive handlingar 
Ekonom (CA) 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 33  Dnr 2021/89 – 04  

 

Rapportering av ekonomi för Utbildning, 
uppföljningstillfälle 1 år 2021 

Beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt 

bilaga 1 daterad 12 mars 2021. 

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer strukturplan med effektivise-
ringsåtgärder 2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 17 mars 2021. 

3. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

4. Handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021 tas 
upp till behandling vid uppföljningstillfälle 2 år 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 
att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge för 
verksamhetsområdet Utbildning avser perioden januari−februari 2021, och inne-
fattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar 
de åtgärder som framgår av föreslagna strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan 
(bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verk-
samheten totalt 3,8 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvi-
kelse för personalskuldsförändring om 7,2 mnkr. Utan ytterligare åtgärder vän-
tas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 5,0 mnkr. Därför fö-
reslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för 
helåret beaktar struktur- men inte handlingsplanens åtgärder och visar att drift-
budgeten kommer överskridas med 5,0 mnkr.  

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 4,0 mnkr har 
4,0 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 4,0 mnkr av ansla-
get att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 
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Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt 
bilaga 1 daterad 12 mars 2021. 

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer strukturplan med effektivise-
ringsåtgärder 2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 17 mars 2021. 

3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att 
bidra till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 17 mars 2021. 

4. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

5. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
handlingsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 mars 2021. 

2. Bilaga 1. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering av drift-
kostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 12 mars 
2021 

3. Bilaga 2. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings strukturplan med 
effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 
17 mars 2021 

4. Bilaga 3. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings handlingsplan med åt-
gärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 
2021, daterad 17 mars 2021 

5. Bilaga 4. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering drifts-
kostnader och prognosavvikelser, spec, daterad den 18 mars 2021. 

Behandling 
Håkan Frank (M) yrkar att handlingsplan med åtgärder för att bidra till en eko-
nomi i balans 2021 (bilaga 3) dras bort ur ärendet. I och med det utgår liggande 
beslutspunkt 3 och 5. Handlingsplanen tas upp till behandling vid uppföljnings-
tillfälle 2 år 2021 

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att social- och utbild-
ningsnämnden beslutat enligt detta.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom (ej bilaga 4) 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 34  Dnr 2021/89 – 04  

 

Rapportering av ekonomi för Individ- och 
familjeomsorgen (IFO), uppföljningstillfälle 1 år 2021 

Beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt 

bilaga 1 daterad 12 mars 2021. 

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer strukturplan med effektivise-
ringsåtgärder 2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 15 mars 2021. 

3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för 
att bidra till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 15 mars 2021. 

4. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

5. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
handlingsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 
att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge för 
verksamhetsområdet IFO avser perioden januari−februari 2021, och innefattar 
en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de 
åtgärder som framgår av föreslagna strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan 
(bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verk-
samheten totalt 0,2 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst nega-
tiv avvikelse för Barn- och ungdomsvården. Utan ytterligare åtgärder väntas det 
till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 9,7 mnkr. Därför föreslås i 
en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för helåret – 
som beaktar struktur- och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten 
kommer överskridas med 6,1 mnkr. 

Investeringar. IFO har inget investeringsanslag detta år. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt 
bilaga 1 daterad 12 mars 2021. 

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer strukturplan med effektivise-
ringsåtgärder 2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 17 mars 2021. 

3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att 
bidra till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 17 mars 2021. 

4. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

5. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa 
handlingsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 mars 2021. 

2. Bilaga 1. Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av driftkostna-
der och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 12 mars 2021 

3. Bilaga 2. Social- och utbildningsnämnden IFO:s strukturplan med effektivi-
seringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 15 mars 
2021 

4. Bilaga 3. Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan med åtgärder 
för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 2021, 
daterad 15 mars 2021 

5. Bilaga 4. Rapportering av periodens intäkter och kostnader. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom (ej bilaga 4) 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 35  Dnr 2021/90 - 71 

 

Behov av förskoleplatser 2022-2026 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet 
med att tillskapa de ytterligare platser i Ludvika tätort som behövs för att 
minska barngruppernas storlek. 

Beskrivning av ärendet 
Rapporten består i en av förvaltningen framtagen prognos över utvecklingen av 
barnantalet under en femårsperiod, år 2022-2026. 

Prognoserna grundar sig på de faktiskt födda under åren 2016-2020 samt ett 
prognosticerat snitt på de tre senaste åren som är satta i relation till kommun-
fullmäktiges beslutade befolkningsprognos, 2020-09-07 § 109, för åren 2020-
2035.  

Av antalet födda används sedan SCB:s beräkning för platsbehov av födda dvs. 
att 85 % av födda barn i Ludvika går i förskola.  

För beräkning av antalet platser används den aktuella platssiffran från 2021-01-
29. 

Platsbehov 
Förskolan har de senaste åren utökat med platser i takt med ökande barnantal. 
Det finns ett fortsatt kommande behov av placeringserbjudande inom 4 måna-
der, för att tillgodose familjers behov av barnomsorg och barnets egna lagstyrda 
rätt till plats, dels för att nå målet 15 barn per barngrupp.  

Placering vid en förskola ska utifrån skollagen 8 kap 15 § erbjudas så nära bar-
nets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares 
önskemål.  

90 platserna på Seco Tools samt 90 platser i moduler inom Marnäsområde finns 
med i beräkning från våren 2022. Samma vår är platserna på Gonäs gamla för-
skola avräknade, dvs 15 st samt 14 platser i Saxdalen. 

Behovet för de närmaste åren är, inklusive 180 platser Marnäs och Seco 
Tools  
Våren 2022 överskott 57 platser, mindre barngrupper underskott 131 platser. 

Våren 2023 överskott 84 platser, mindre barngrupper underskott 106 platser. 

14



  
      

 
      

 

2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Våren 2024 överskott 121 platser, mindre barngrupper underskott 69 platser. 

Våren 2025 överskott 93 platser, mindre barngrupper underskott 97 platser. 

Våren 2026 överskott 123 platser, mindre barngrupper underskott 67 platser. 
 
Kortsiktigt ser förvaltningen att de planerade 180 platserna till våren 2022 bi-
drar till att förvaltningen, utifrån Skollagen 8 kap 15 § erbjuda förskoleplats i 
närheten av barnets hem till viss del kan möjliggöras. På lång sikt måste förvalt-
ningens övergripande arbete fortsätta med att tillskapa ytterligare platser för att 
Ludvika ska komma ner i barngruppernas storlek och nämndens politiska mål, 
15 barn per barngrupp. 

Den senaste tidens positiva signaler om expansion på Hitachi-ABB med många 
nyanställningar, som förhoppningsvis har familjer och som väljer att bo i 
kommunen, måste noggrant följas av förvaltning och nämnd då detta kan 
komma att påverka behovet av ytterligare förskoleplatser. 

Barngruppernas storlek 
2015 gav regeringen i uppdrag till skolverket att återinföra riktmärke för barn-
gruppernas storlek i förskolan. Riktmärken skulle införas i kommentarer till all-
männa råd om förskolan och baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfa-
renhet med utgångspunkt i pedagogisk, utvecklings-och socialpsykologisk 
forskning. Skolverkets riktmärke är 6-12 st barn i åldersgruppen ett till tre år. 9-
15 st barn i åldersgruppen tre till fem år.  

Antalet inskrivna barn ökar i förskolan och barngrupperna i Ludvika ligger på 
17,2 barn, när alla befintliga platser är tillsatta våren 20211. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 24. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 3 mars 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef förskola för verkställighet 
Akten

 
1 Redovisat på nämnden 210224- köstatistik  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 36  Dnr 2021/91 – 60  

 

Prognos för elevutvecklingen läsåren 2021/22--
2026/27  

Beslut 
Social och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att lämna 
återrapporter med beräknade ekonomiska och övriga konsekvenser redovisade 
för arbetet med:   

- Fredriksberg 
- Lilla Kyrk 
- Lorensberga skolträdgård  

Beskrivning av ärendet 
Rapporten består i en prognos över utvecklingen av elevantalet under en 
femårsperiod. Elevsiffrorna för denna prognos är uttagna den 17 februari 2021 
och visar de elevantal som förvaltningen beräknas ha på skolorna i augusti de 
kommande åren. 

Den senaste tidens positiva signaler om expansion på Hitachi-ABB med många 
nyanställningar, som förhoppningsvis har familjer och som sedan väljer att bo i 
kommunen, måste noggrant följas av förvaltning och nämnd då detta kan 
komma att påverka elevutvecklingen. 

Innevarande läsår 2020/2021 är elevantalet vid mätdatumet 3 163 inklusive 
Olympicaskolan, elever från andra kommuner som valt att gå i Ludvika och  
asylsökande elever. Exklusive 24 elever från Ludvika kommun som har sin 
skolgång i annan kommun 

Till 2026/2027 så prognosticeras elevantalet till 3 258. Utifrån dagsläget innebär 
detta en ökning med 95 elever.  

Under de kommande fem läsåren beräknas elevantalet inom grundskola att öka 
nästan varje år. Ökningen är dock inte på samtliga skolor i kommunen. De som 
ökar är Fredriksberg, Kyrkskolan, Nyhammar, Parkskolan, Solvikskolan, 
Sunnansjö och Vasaskolan.  

Minskar gör Blötberget, Junibacken, Knutsbo, Lorensberga och Sörvik.  

Den totala elevsiffran för innevarande läsår 2020/2021 visar att kommunen har 
59 elever från andra kommuner.  Med tanke på den lokalbrist som finns på de 
tre stora skolorna i centralorten, kommer förvaltningen i fortsättningen säga nej 
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till elever från andra kommuner tills man är i balans med lokalsituationen för 
kommunens egna elever.  

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 25. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 25 februari 2021. 

3. Prognos 2021-02-17_läsår 21-22—26-27. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef skola för verkställighet 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 37  Dnr 2020/695 – 70  

 

Kvalitetsberättelse 2020 individ- och 
familjeomsorgen - Redovisning 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar individ- och familjeomsorgens kvali-
tetsberättelse 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kvalitetsberättelsen beskriver hur individ- och familjeomsorgens arbete med att 
systematiskt och förlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har be-
drivits under året, vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvali-
tet och vilka resultat som uppnåtts. Kvalitetsberättelsen upprättas i enlighet 
med rekommendationerna i Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 26. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 22 februari 2021. 

3. Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorgen 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetscontroller IFO (AH) 
Kommunstyrelsen för kännedom, inklusive handlingar 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 38  Dnr 2020/696 – 70  

 

Verksamhetsberättelse 2020 individ- och 
familjeomsorgen - Redovisning 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar individ- och familjeomsorgens verk-
samhetsberättelse för 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsberättelsen redovisar individ- och familjeomsorgens verksamhet 
2020. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 27. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 1 mars 2021. 

3. Verksamhetsberättelse individ- och familjeomsorgen 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetscontroller IFO (AH) 
Kommunstyrelsen för kännedom, inklusive handlingar 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 39  Dnr 2020/821 – 00  

 

Yttrande över Näringslivsstrategi 

Beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till strategidokumentet.  

2. Social- och utbildningsnämnden noterar att kvalitativ skola lyfts fram som 
en strategi för att nå attraktivitet och tillväxt. Nämnden vill påtala vikten av 
att budgetmedel tillförs verksamheten, för att nämnden ska kunna leverera 
en fortsatt kvalitativ skola och kunna utveckla den ytterligare.    

Beskrivning av ärendet 
Kommunens nya Näringslivsstrategi har inkommit till social- och utbildnings-
nämnden för yttrande. 

Strategin har en positiv framåtanda för kommunen och skapar med det fram-
tidstro. Den lyfter vad som är viktiga förutsättningar för att bli det som vis-
ionen i dokumentet lyder:  ”Framtidens hållbara industristad”. 

Det finns tre målområden för visionen: Attraktivitet och tillväxt, Förutsätt-
ningar för företagande och Kommunorganisation.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till strategidokumentet.   

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till strategidokumentet.  

2. Social- och utbildningsnämnden noterar att kvalitativ skola lyfts fram som en 
strategi för att nå attraktivitet och tillväxt. Nämnden vill påtala vikten av att 
budgetmedel tillförs verksamheten, för att nämnden ska kunna leverera en 
fortsatt kvalitativ skola och kunna utveckla den ytterligare.  

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 10 mars 2021, § 28. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 3 mars 2021. 

3. Näringslivsstrategi daterad den 22 oktober 2021. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen inklusive handlingar 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 41   

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegations-
besluten.  

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

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2021-03-10 § 21, 29-34 

Social- och utbildningsnämndens individutskott 
2021-02-24 § 34—72  
2021-03-10  § 73  

Verksamhetschef IFO  
2/2021 Begäran om utlämnande av handlingar SUN 2021/121 - 00 

Verksamhetschef förskola  
9-20/2021 Beslut om barnomsorg på obekväm  
   arbetstid 
Verksamhetschef skola   
13-14/2021   Beslut om skolbarnomsorg på obekväm  
   arbetstid  

---  Komplettering till Barn- och elevombudet  SUN 2020/818 – 64 
  om kränkande behandling, Parkskolan  
   (Dnr SI 2020:8585) 
---  Komplettering till Barn- och elevombudet  SUN 2020/817 – 64  
   om kränkande behandling, Parkskolan  
   (Dnr SI 2020:8520) 
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Rektor Lilla Park förskola 
1/2021 Barnomsorgsplacering – barnets behov  SUN 2021/113 - 1 
   på grund av familjens situation 
2/2021 Barnomsorgsplacering – barnets behov  SUN 2021/113 - 2 
   på grund av familjens situation 
3/2021 Barnomsorgsplacering – barnets behov  SUN 2021/113 - 3 
   på grund av familjens situation 
4/2021 Barnomsorgsplacering – barnets behov  SUN 2021/113 - 4 
   på grund av familjens situation 
5/2021 Barnomsorgsplacering – barnets behov  SUN 2021/113 - 5 
   på grund av familjens situation 
6/2021 Barnomsorgsplacering – barnets behov  SUN 2021/113 - 6 
   på grund av familjens situation 

Rektor Pluto förskola  
1/2021 Barnomsorgsplacering – barn i behov  SUN 2020/691 
   av särskilt stöd 

Rektor Nyhammars skola   
24/2020 Beslut om utredning av diskriminering  SUN 2020/804 
   eller kränkande behandling av barn/elev 
Rektor särskolan 

4-6/2021 Mottagande i särskolan 

Rektor Sörvik skola   

24/2020 Beslut om utredning av diskriminering  SUN 2020/25 
   eller kränkande behandling av barn/elev 
25/2020 Beslut om utredning av diskriminering  SUN 2020/805 
   eller kränkande behandling av barn/elev  
26/2020 Beslut om utredning av diskriminering  SUN 2020/705 
   eller kränkande behandling av barn/elev  
27/2020 Beslut om utredning av diskriminering  SUN 2020/701 
   eller kränkande behandling av barn/elev 

 
Enskilda individärenden individ- och familjeomsorgen 
Registreringsdatum 2021-02-01—28, sid 1-137 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 42   

 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.  

Beskrivning av ärendet 

Skolinspektionen  
a) SUN 2020/815 – 69 

Beslut efter riktad tillsyn av Kyrkskolan 7-9 (dnr 2020:9059)  

b) SUN 2020/97 – 69  
Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av Lorensbergaskolan 7-9 
arbete med lärande för hållbar utveckling  
(dnr 400-2019:5616)  

c) SUN 2021/101 – 64  
Beslut att överlämna del av anmälan mot Junibackens skola till Ludvika 
kommun (dnr SI 2021:167) 

Barn- och elevombudet  
d) SUN 2020/817 – 64  

Begäran om komplettering efter anmälan om kränkande behandling vid 
Parkskolan (dnr SI 2020:8520) 

e) SUN 2020/818 – 64  
Begäran om komplettering efter anmälan om kränkande behandling vid 
Parkskolan (dnr SI 2020:8585) 

Arbetsmiljöverket   
f) SUN 2020/816 – 02  

Svar efter inspektion vid Björkås förskola (2020/064559) 

g) SUN 2021/119 – 02  
Tillsynsmeddelande/vill ta del av utredning gällande händelse vid 
Kyrkskolan 7-9 (2021/010883) 

h) SUN 2021/156 – 64 
Svar på tillsynsmeddelande gällande händelse vid verksamheten Slussen. 
Inklusive AV:s tillsynsmeddelande (2021/011915) 
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Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)  
i) SUN 2021/107 – 00 

Anmälan av personuppgiftsincident Östansbo förskola   

Kommunfullmäktige   
j) Avsägelse och val av ledamot och ersättare i social- och 

utbildningsnämnden. KF 2021-02-15 § 36  

Kommunstyrelsens finansutskott    
k)  Redovisning av strukturplaneåtgärder utifrån budgetdialog.  
  KSfinans 2021-03-09 § 4 
 

- -     - 
l) Sammanställning av elevenkäter genomförda i åk 7-9  

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 43  

 

Rapport från Källerska stiftelsen 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Behandling 
Nämndens representanter i Källerska stiftelsen, Peter Cyrillus (S) och Yngve 
Thorné (C), lämnar information om stiftelsen och dess syfte. 
 
Föregående år (2020) fanns 57 000 kr att fördela på 10 sökande ungdomar.   
Inför hösten innevarande år finns 39 000 kr att dela ut. Peter Cyrillus uppmanar 
verksamhetschef IFO att sprida information om stiftelsen bland klienterna.  
______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 44   

 

Verksamhetsinformation: Coronasituationen 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Behandling 
Förvaltningen lämnar aktuell lägesrapport om coronasituationen i förvaltningen 
och kommunen. 

______ 
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