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§ 68 Ändring i föredragningslistan 3
§ 69 Budgetuppföljning augusti 2019 - 

Utbildning
2019/70 4

§ 70 Budgetuppföljning augusti 2019 - Social 
välfärd

2019/70 5

§ 71 Åtgärdsplan utifrån budgetuppföljning 
2019, social välfärd - Återrapport 2

2019/277 6

§ 72 Reviderad delegationsordning för individ 
och familjeomsorgen

2019/77 7

§ 73 Förskolekön - Rapport 2018/782 8 - 9
§ 74 Prognos för elevutvecklingen läsåren 

2019/20--2024/25
2019/73 10

§ 75 Kontaktpolitikerbesök - 
utbildningsverksamheterna

2018/707 11

§ 76 Rekrytering av verksamhetschef skola 12
§ 77 Kyrkskolan 13
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 68

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende tillkommer:
- Kontaktpolitikerbesök – utbildningsverksamheterna
- Rekrytering av verksamhetschef skola
- Kyrkskolan

Följande ärende utgår:
- Ändring av verksamhetsnamn Social välfärd
______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 69 Dnr 2019/70 – 04 

Budgetuppföljning augusti 2019, utbildning 

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

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

Prognosen för område Utbildning pekar på ett överskott om 5 450 tkr jämfört 
med budget om 450 000 tkr. En kortfattad redovisning av större utfalls- och 
prognosavvikelser jämfört med periodens budget framgår av tjänsteskrivelsen.

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

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 70 Dnr 2019/70 – 04 

Budgetuppföljning augusti 2019, social välfärd

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

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

Prognosen för område Social Välfärd indikerar ett överskridande med 37 400 
tkr mot budget om 137 900 tkr. En kortfattad redovisning av större utfalls- och 
prognosavvikelser jämfört med periodens budget framgår av tjänsteskrivelsen.

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

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 71 Dnr 2019/277 - 04

Åtgärdsplan utifrån budgetuppföljning 2019, Social 
välfärd – Återrapport 2

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Åtgärdsplan för att minska underskottet för Social välfärd. 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 17 september 2019.

Behandling
Till nämndsmötet den 9 oktober 2019 revideras tjänsteskrivelsen med prognos 
utifrån social- och utbildningsnämndens besparingsbeslut den 8 maj 2019, § 65.

______

Beslut skickas till
Verksamhetschef social välfärd, för åtgärd
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 72 Dnr 2019/77 – 00 

Reviderad delegationsordning för individ- och 
familjeomsorgen (IFO)

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade delegationsordningen 
för verksamheten individ- och familjeomsorgen daterad 17 september 2019.

Beskrivning av ärendet
Delegationsordning för verksamheten individ- och familjeomsorg har reviderats 
i sin helhet.

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

2. Delegationsordning individ- och familjeomsorgen daterad den 17 
september 2019.

3. Ändringar i delegationsordning.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-09-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 73 Dnr 2018/782 – 71 

Förskolekön - Rapport

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

Beskrivning av ärendet
Placerings- och köstatistiken är uttagen per den 17 september 2019 och är fram 
till och med februari 2020. Erfarenhetsmässigt vet förvaltningen att det 
kommer fler ansökningar under senhösten för förskoleplatsbehov redan i 
januari men som inte inkommit ännu.

I Ludvika med närområde behöver förvaltningen bereda ytterliga 38 platser 
under höstterminen. Utifrån statistik uttagen den 17 september 2019 finns det 9 
platser kvar vid Gonäs förskola samt 11 platser på Marnäs förskola. Detta 
innebär att förvaltningen under hösten kommer att sakna 12 platser. Under 
vårterminen har vi ytterligare 39 placeringar i kön, en kö som kommer att öka 
men färdigställandet av nya avdelningar under våren beräknar att hantera den 
efterfrågan.  

Nya förskoleplatser 
Förskolan Skogsgläntan i Biskopsgården har under en tillfällig period minskat 
till 2 avdelningar. Detta för att möjliggöra en på och ombyggnad som måste 
genomföras för att förskolan under våren ska komma upp i sin fulla kapacitet 5 
avdelningar.

Förskolan Bäret, 2 avdelningar är tagna i bruk och ytterligare 3 avdelningar ska 
byggas, vilket ger en total ökning med 45 platser. De återstående avdelningarna 
beräknas vara klara under våren 2020.

Barnen har mottagits till den nya förskolan i Gonäs. Platsutrymme finns i den 
gamla förskoledelen men de platserna räcker inte för att tillgodose det behov 
som finns både centralt och den kö som finns mot förskolorna i Grängesberg. 

Bygglov är beslutat för före detta Seco Tools lokaler där tidsplanen nu är under 
framtagande. Förvaltningen ser gärna att de 6 nya avdelningarna med 90 platser 
beräknas vara klara senast ht 2020 så att vi kan kliva ur gamla Marnässkolans 
lokaler. 
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Grängesberg kommer att sakna 10 platser i slutet av hösten och ytterligare 
under våren.  

Saxdalen, Sunnansjö och Nyhammar har alla platser över. Personalstyrkan 
anpassas utifrån barnens antal och modulen i Nyhammar sägs upp från och 
med hösten 2020. Den kö som kan uppstå under våren hanteras.

Fredriksberg ser ut att inte fylla alla platser jämfört med tidigare, 
personalstyrkan anpassas efter det.

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

Totalt planeras en ökning med 120 platser under 2019/2020
Förskolan Skogsgläntan 45 platser

Förskolan Bäret (före detta Dagcenter) 45 platser 

Förskolan i före detta Seco Tools lokaler 30 platser. (byggs för 90 barn, flytt av 
de redan befintliga 60 förskoleplatserna på Marnäs).

Detta innebär att förvaltningen kan tillgodogöra sig en platsberedskap och 
eventuell säkerhet för att kunna erbjudande förskoleplats inom 4 månader som 
regelverket säger. För de under året saknade 52 platser vi idag vet om samt 
eventuellt den kommande kön som förväntas tillta under hösten. Denna 
platsutökning bidrar också på sikt att nå kommunens mål med 15 barn per 
barngrupp. 

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

2. Köredovisning 17 september 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 74 Dnr 2019/73 – 60 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

2. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att göra en 
lokalförsörjningsplan som påvisar framtida lokalbehov för både förskola 
och skola.

Beskrivning av ärendet
Rapporten består i en prognos över utvecklingen av elevantalet under en 
femårsperiod. Elevsiffrorna för denna prognos är uttagna 2019-09-05 och 
bygger på det elevantal som förvaltningen har på skolorna i augusti 2019. 

Innevarande läsår är elevantalet 3123 inklusive Olympicaskolan och elever från 
andra kommuner som valt att gå i Ludvika.

Till 2024/2025 så prognosticeras elevantalet till 3285. Utifrån dagsläget innebär 
detta en ökning med 162 elever. 

Under de kommande fyra läsåren kommer elevantalet inom grundskola att öka 
för varje år. Ökningen är mellan 11 och 58 elever varje år. Mellan läsåren 
2023/2024 och 2024/2025 är elevantalet i princip oförändrat.

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. Utanför centralorten är det Parkskolan och 
Nyhammars skola som ökar.

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

2. Elevprognos 2019/20 till 2025/25.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 75 Dnr 2018/707 – 11 

Kontaktpolitikerbesök - utbildningsverksamheten

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen beslutade den 6 mars 2019 om fördelning av kontaktpolitiker 
per förskole- respektive skolområde.
Politikerna är fördelade över samtliga enheter och förväntas besöka sin enhet 
vid minst ett tillfälle under året. Rektorer bjuder in sina kontaktpolitiker med 
ett program för dagen. Kontaktpolitikerbesöket ska ske tillsammans med 
rektor utifrån tema för läsåret som beslutas av nämnden.

Förvaltningen föreslår att läsårets besök inom skolan sker den 29 november 
och inom förskolan den 23 januari 2020. Tidpunkten kan ändras om det 
skulle inträffa förhinder. 

Läsårets tema föreslås vara ”Barns och elever delaktighet och inflytande”.
Förvaltningen kommer att innan besöket delge nämndsledamöterna 
gemensamma frågeställningar att få besvarade under besöket, liksom en 
redovisning av vad barnen respektive eleverna svarade i de enkäter som görs 
om temat. Ledamöterna kommer att på skolbesöket att träffa elevrådet på 
respektive skola.

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

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 76

Rekrytering av verksamhetschef skola - Information

Behandling
Förvaltningen lämnar lägesrapport om arbetet med rekrytering av 
verksamhetschef skola. Anställningsintervjuer pågår.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 77

Kyrkskolan

Behandling
Arbetsutskottet informerades av förvaltningschefen kring de problem som har 
uppstått mellan elever på Kyrkskolan den senaste tiden och de åtgärder som har 
vidtagits av rektor och övrig skolpersonal på Kyrkskolan.

______
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