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§ 80 Ändring i föredragningslistan 3
§ 81 Behov av förskoleplatser 2020-2024 2019/72 4 - 5
§ 82 Kvalitetsrapport 2019 och 

verksamhetsplan 2020 - förskola
2019/658 6

§ 83 Kvalitetsrapport 2018-2019 och 
verksamhetsplan 2020 - skola

2019/528 7 - 8

§ 84 Skrivelse från personal på Sörviks 
förskola

2019/723 9

§ 85 Budgetuppföljning september 2019 - 
Individ- och familjeomsorgen

2019/70 10

§ 86 Åtgärdsplan utifrån budgetuppföljning 
2019, social välfärd - Återrapport 3

2019/277 11

§ 87 Uppföljning av social- och 
utbildningsnämndens åtgärdsplan för 
budget 2019

2019/421 12 - 13

§ 88 Sommarprojekt 2019, individ- och 
familjeomsorgen (IFO) - Rapport

2019/659 14 - 15

§ 89 Sammanträdesdagar för nämnd och 
utskott år 2020

2019/655 16
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 80

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende tillkommer:
- Skrivelse från personal på Sörviks förskola 

Följande ärende utgår: 
- Budgetuppföljning september 2019 - Utbildning
______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 81 Dnr 2019/72 - 71

Behov av förskoleplatser 2020-2024

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta 

arbetet med att tillskapa de ytterligare platser i Ludvika tätort som behövs, 
till dess att de påbörjade byggnationerna blir klara. 

2. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att till nämndens 
möte i mars 2020 ta fram en plan för att på sikt minska barngrupperna. I 
planen ska även ekonomiska konsekvenser redovisas.

3. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att göra en lokal-
försörjningsplan som påvisar framtida lokalbehov för kommunens förskola, 
skola.

Beskrivning av ärendet
Rapporten består i en prognos över utvecklingen av barnantalet under en 
femårsperiod, år 2020-2024.

Barnantalet för denna prognos är uttagna den 10 oktober 2019 och bygger på 
de registrerade födelsetalen inom kommunens upptagningsområde. De 
prognostiserade födelsetalen är ett snitt av de senaste 5 årens siffror. 

Platsbehov
Förskolan har de senaste åren utökat med platser, både inom befintlig verksam-
het men också genom nybyggnationer. Utöver tidigare åtgärder finns det ett 
kommande behov av ytterligare platser, dels för att klara lagen om placeringser-
bjudande inom 4 månader, dels för att tillgodose familjers behov av barnom-
sorg, dels för att nå målet minskade barngrupper.

Behovet för de närmaste årens vårterminer är, om inga nya platser inrättas: 

Våren 2020 saknas det 101 platser 

Våren 2021 saknas det 16 platser, mindre barngrupper saknas196 platser

Våren 2022 överskott 9 platser, mindre barngrupper saknas171 platser 

Våren 2023 överskott 29 platser, mindre barngrupper saknas 151platser 

Våren 2024 överskott 43 platser, mindre barngrupper saknas 137 platser
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

De pågående projekten Bäret, Skogsgläntan och Seco Tools är alla med i denna 
beräkning, vilket innebär att 120 platser kommer att stå färdiga under 2020. 
Trots detta räcker inte platserna till under den närmsta tidsperioden samt för 
det långsiktiga arbetet med att minska barngrupperna.

Kortsiktigt måste förvaltningen se över platsbehovet under 2020, garantilagen 
om förskoleplacering inom 4 månader kan bli svår att upprätthålla. 
Förvaltningens övergripande arbete med att tillskapa ytterligare platser fort-
sätter med fokus på långsiktighet, en lokalplan förskola/skola bör upprättas.

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta 

arbetet med att tillskapa de ytterligare platser i Ludvika tätort som behövs, 
till dess att de påbörjade byggnationerna blir klara. 

2. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta 
arbeta utifrån beslut minska barngrupperna.

3. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att göra en lokal-
försörjningsplan som påvisar framtida lokalbehov för kommunens förskola, 
skola.

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

Behandling
Mikaela Nordling (M) föreslår att förvaltningens beslutspunkt två (2) utgår och 
att förvaltningen i stället får i uppdrag att till nämndens möte i mars 2020 ta 
fram en plan för att på sikt minska barngrupperna. I planen ska även 
ekonomisk konsekvens redovisas. 

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

______

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 82 Dnr 2019/658 - 71

Kvalitetsrapport 2018/2019 och verksamhetsplan 
2020 - förskola

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

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsrapporten ger en bild av hur förskoleverksamheten bedrivits 
föregående läsår och påvisar de utvecklingsområden som verksamheten har 
inför kommande år. 

Uppföljning av resultat och insatser på föregående års styrkort ingår.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 15 oktober 2019.

2. Kvalitetsrapport 2018/2019 - förskola

Behandling
Styrkort 2019/2020, på sidan 21 i kvalitetsrapporten, rättas till nämndens möte 
den 6 november 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
Verksamhetschef förskola för åtgärd
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 83 Dnr 2019/528 – 60 

Kvalitetsrapport 2018-2019 och verksamhetsplan 
2020 - skola

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

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsrapport 2018/2019 innehåller styrkort för verksamhet skola och in-
formation om nationella styrdokument och kommunövergripande mål. 

Rapporten innehåller även information om skolans kvalitetsarbete, skolorgani-
sationen och hur arbetet med terminsutvärderingar och lektionsobservationer 
bedrivs.
 
I rapporten redogörs vad förbättringsåtgärderna från föregående verksamhets-
plan har lett till.

Ett viktigt inslag i kvalitetsrapporten är resultatuppföljningen, de olika delarna 
är: 
- Kunskaper

- Normer och värden & Elevers ansvar och inflytande

- Skola och hem

- Övergång och samverkan

- Skolan och omvärlden

- Bedömning och betyg

- Rektors ansvar

Kvalitetsrapporten avslutas med en verksamhetsplan för skolverksamheten. 
Där fastställs förbättringsåtgärder för läsåret 2019/2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 oktober 2019.

2. Kvalitetsrapport 2018-2019 - verksamhetsområde skola

______

7



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 84 Dnr 2019/723 – 71 

Skrivelse från personal på Sörviks förskola

Behandling
Mikaela Nordling (M) lyfter frågan om en skrivelse från personal på Sörviks 
förskola gällande arbetsmiljön.

Verksamhetschef förskola har bokat in möte med personalen för att diskutera 
frågan.

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 85 Dnr 2019/70 – 04 

Budgetuppföljning september 2019 - individ- och 
familjeomsorgen

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

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

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen (IFO) indikerar ett överskridande 
med 36 300 tkr mot budget om 137 900 tkr. En kortfattad redovisning av större 
utfalls- och prognosavvikelser jämfört med periodens budget framgår av tjäns-
teskrivelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 86 Dnr 2019/277 – 04 

Åtgärder utifrån budgetuppföljning 2019, individ–  
och familjeomsorgen - Återrapport 3

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Åtgärdsplan för att minska underskottet för Individ- och familjeomsorgen 
(IFO). Planen visar vilka åtgärder som vidtas och planeras inom verksamheten. 
Arbetet omfattar främst ekonomiskt bistånd samt placeringar för barn, unga 
och vuxna. Flera av åtgärderna innebär fördjupad samverkan med andra 
aktörer.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 16 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 87 Dnr 2019/421 – 04 

Uppföljning av social- och utbildningsnämndens 
åtgärdsplan för budget 2019

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

Beskrivning av ärendet
Samtliga nämnder i kommunen fick den 25 juni 2019 på kommunstyrelsens 
sammanträde uppdrag att ta fram och påbörja genomförandet av åtgärder, ut-
över den redan beslutade strukturplanen, för att vid årets slut undvika det pro-
gnosticerade negativa balanskravsresultatet. Nämnderna skulle inkomma med 
en plan för det till kommunstyrelsen i september 2019.

På social- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 september 2019 fast-
ställdes en åtgärdsplan som planerade besparingar på 7 453 000 kronor utifrån 
olika poster.

Social välfärds redan pågående åtgärdsplan ingår i nämndens totala åtgärdsplan.

Delsumma för besparingarna slutar på 7 254 000 kronor. Summan indikerar att 
nämndens besparing kommer att bli högre än åtgärdsplanens resultat.

Posterna för inköp och vikarieanvändning har båda gett mer besparingar än åt-
gärdsplanen visade. Förvaltningens analys är att verksamheterna redan i början 
av augusti intensifierade dessa åtgärder utifrån att uppdraget utdelades tidigt. 
Vid varje månadsuppföljning av budgetutfallet, där respektive verksamhetschef, 
rektorer/enhetschefer och ekonomer analyserar utfallet och avger prognos, har 
man diskuterat vad som ska åtgärdas. 

Det som försämrat utfallet är att samhällsbyggnadsförvaltningen minskade årets 
hyror med 4 783 000 kronor men kom nästan parallellt med förändrade hyror 
på två av modulerna. Hyran för Gonäs modul som verksamheten gått ur ökade 
på årsbasis med 459 000 kronor och avvecklingskostnaden för Nyhammars mo-
dul var felräknad och gav en ytterligare kostnad för verksamheten med 500 000 
kronor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 oktober 2019.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2. Åtgärdsplan SOU 2019 till KS - uppföljning

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 88 Dnr 2019/659 – 75 

Sommarprojekt 2019, individ- och familjeomsorgen 
(IFO) - Rapport

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

Beskrivning av ärendet
I enlighet med tidigare beslut i social- och utbildningsnämnden har verksamhet 
anordnats under perioden den 10 juni – 28 juni 2019. Målgruppen har varit 
högstadieungdomar i åldern 13–16 år som haft kontakt med individ- och 
familjeomsorgen, IFO och bedöms befinna sig i riskzon för en ogynnsam ut-
veckling. Syftet har varit att ge dem en strukturerad vardag, social träning och 
en inblick i arbetslivet, 11 ungdomar deltog och samtliga fullföljde. Årets antal 
deltagare är färre än tidigare då vi endast haft en fältfritidsassistent i tjänst.  

Fältfritidsassistenten och IFO-personal har tillsammans under våren planerat, 
informerat, motiverat och gett stöd till ungdomarna i att hitta en lämplig prak-
tikplats. Med lite olika former av stöd hitta samtliga ungdomar sin praktikplats. 
Det krävs en hel del förarbetestid för att hitta individuella lösningar gällande val 
av praktikplats och anpassning till omfattning och tider.

Projektet har haft positiv inverkan på ungdomarnas utveckling. I år var delta-
gande jämställt med 6 tjejer och 5 killar. Samtliga ungdomar som fullföljde har 
klarat sina tilldelade arbetsuppgifter även om det ibland krävt lite anpassning. 
De flesta har fått bra eller utmärkande vitsord, flera ungdomar har fått person-
liga gåvor för sin prestation. 

Projektet avslutades med en uppskattad heldag med olika aktiviteter. Deltagare 
har under projektet hela processen från tidig vår till avslutsdagen växt och ut-
vecklats på ett berörande sätt. Kostnaderna uppgick till 51 241kr, en snittkost-
nad på 4658 kr per deltagande ungdom. Flitpeng har varit 35 kr i timmen. Sam-
verkan mellan personal i projektet, ungdomar och praktikhandledare har funge-
rat bra.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 oktober 2019.

2. Slutrapport sommarprojekt 2019.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-23

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 89 Dnr 2019/655 – 00 

Sammanträdesdagar för nämnd och utskott år 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagarna för år 2020.

Beskrivning av ärendet
Förslag på sammanträdesdagar för social- och utbildningsnämnden, arbetsut-
skottet och individutskottet år 2020. Samtliga dagar är onsdagar.

Ordförande- Arbetsutskott Individutskott Nämnd
beredning (Au) (Iu) (SUN)
kl 08.00 kl 13.00 kl 10.00 kl 14.00   

  22 januari 

11 dec 2019 5 februari 19 februari 19 februari 

19 februari 11 mars 25 mars 25 mars  

25 mars 8 april 29 april 29 april

29 april 13 maj 27 maj 27 maj

27 maj 10 juni 24 juni 24 juni

24 juni 12 augusti 26 augusti 26 augusti

26 augusti 9 september 23 september 23 september

26 september 7 oktober 21 oktober 21 oktober

21 oktober 18 november 2 december 2 december

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 9 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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