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2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 126 Ändring i föredragningslistan 3
§ 127 Budgetuppföljning augusti 2019 - 

Utbildning
2019/70 4

§ 128 Budgetuppföljning augusti 2019 - Social 
välfärd (individ- och familjeomsorgen)

2019/70 5

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

2019/277 6

§ 130 Reviderad delegationsordning för individ- 
och familjeomsorgen

2019/77 7

§ 131 Avvikelser inom social välfärd tertial 2 
2019 - Rapport

2019/74 8

§ 132 Målaktiviteter - Information 2019/138 9
§ 133 Revidering av kontaktpolitikerlista inom 

utbildningsområdet
2018/707 10

§ 134 Kontaktpolitikerbesök - 
utbildningsverksamheterna

2018/707 11 - 12

§ 135 Förskolekön - Rapport 2018/782 13 - 14
§ 136 Prognos för elevutvecklingen läsåren 

2019/20--2024/25
2019/73 15 - 16

§ 137 Redovisning av delegationsbeslut 17 - 20
§ 138 Redovisning av meddelanden 21 - 22
§ 139 Ändring av taxan för förskolan 2019/686 23
§ 140 Verksamhetsinformation 24
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 126

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende tillkommer:

- Ändring av taxan för förskolan.
- Verksamhetsinformation

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 127 Dnr 2019/70 – 04 

Budgetuppföljning augusti 2019, utbildning

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. Protokoll från arbetsutskottet den 25 september 2019, § 69.

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 september 2019.

______

Beslut skickas till
Ekonom (NA)
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 128 Dnr 2019/70 – 04 

Budgetuppföljning augusti 2019, social välfärd 
(individ- och familjeomsorgen)

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. Protokoll från arbetsutskottet den 25 september 2019, § 70.

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 september 2019.

______

Beslut skickas till
Ekonom (CA)
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 129 Dnr 2019/277 – 04 

Åtgärdsplan utifrån budgetuppföljning 2019, Social 
välfärd – Återrapport 2

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. Protokoll från arbetsutskottet den 25 september 2019, § 71.

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 september 2019, 
reviderad 3 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
Verksamhetscontroller (AH)
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 130 Dnr 2019/77 - 00

Reviderad delegationsordning för individ- och 
familjeomsorgen (IFO)

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. Protokoll från arbetsutskottet den 25 september 2019, § 72.

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 september 2019.

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

4. Ändringar i delegationsordning.

______

Beslut skickas till
Personal individ- och familjeomsorgen
Kommunstyrelsens förvaltning
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 131 Dnr 2019/74 – 70 

Avvikelser inom social välfärd tertial 2 2019 - Rapport

Beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i rapporten.

Beskrivning av ärendet
Rapporten visar rapporterade avvikelser som behandlats inom social välfärd 
under perioden 1 maj--31 augusti 2019, vilket är 44 stycken. Avvikelserna avser 
bland annat att beviljat bistånd inte betalats ut korrekt, antingen i form av att 
för liten summa betalats ut eller att utbetalningen dröjt. Avvikelser visar också 
brister i posthanteringen, och en enhetschef har fått i uppdrag att utreda detta 
vidare (september 2019). Flera avvikelser är ett led i att tidigare rapporter inte 
hanterats i skälig tid. Samtal har förts med berörd chef om vikten av att hantera 
avvikelserapporter skyndsamt. 

Ingen enskild bedöms ha lidit negativa konsekvenser i sådan omfattning att en 
anmälan enligt Lex Sarah varit befogad. 

I denna rapport beskrivs även den inte egenkontrollen verksamhetsavvikelser, 
som avser avvikelser där det inte är klient som farit illa utan verksamheten i sig, 
t.ex. i form av att för mycket bistånd betalats ut. 

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

2. Avvikelser social välfärd 2016—2019.

______

Beslut skickas till
Verksamhetsutvecklare (ME)
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 132 Dnr 2019/138 - 00

Målaktiviteter 2019 - Information

Beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar muntlig information om verksamhetens rapportering av 
måluppfyllelse för fullmäktiges kommunövergripande mål.
Redovisningen gäller uppföljningstillfälle 3, januari—augusti 2019 och visar i 
vilken utsträckning förvaltningens planerade målaktiviteter har genomförts. 20 
av 25 planerade målaktiviteter följer sin plan.
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 133 Dnr 2018/707 – 11 

Revidering av kontaktpolitikerlista inom utbildnings-
området

Beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner revideringen av kontaktpolitiker-
listan.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har reviderat kontaktpolitikerlistan efter att förändringar har 
gjorts inom skolans organisation.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 30 september 2019.

2. Kontaktpolitiker och enheter 2019-10-09.

______

Beslut skickas till
Skolor och förskolor inklusive lista
Kontaktpolitiker SUN inklusive lista
Verksamhetschef förskola inklusive lista
Verksamhetschef skola inklusive lista
Förvaltningschef inklusive lista
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 134 Dnr 2018/707 – 11 

Kontaktpolitikerbesök - utbildningsverksamheten

Beslut
Social- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget men flyttar besöket 
inom skolan till den 6 februari 2020.

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. Protokoll från arbetsutskottet den 25 september 2019, § 75.

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 24 september 2019.

Behandling
Håkan Frank (M) föreslår att besöket inom skolan flyttas till efter årsskiftet 
2019—2020 på grund av det ekonomiska läget. Nytt datum: torsdagen den 6 
februari 2020.

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att social- och 
utbildningsnämnden beslutat enligt detta.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Skolor och förskolor
Kontaktpolitiker SUN
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef skola
Förvaltningschef
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 135 Dnr 2018/782 – 71 

Förskolekön - Rapport

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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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. Protokoll från arbetsutskottet den 25 september 2019, § 73.

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 september 2019.

3. Köredovisning 17 september 2019.

______

Beslut skickas till
Verksamhetschef förskola
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 136 Dnr 2019/73 – 60 

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

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. Protokoll från arbetsutskottet den 25 september 2019, § 74.

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 september 2019.

3. Elevprognos 2019/20 till 2025/25.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Tf verksamhetschef skola för åtgärd
Verksamhetschef förskola för åtgärd
Verksamhetsutvecklare (MC)
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 137

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
2019-09-25 § 68, 76-77

Social- och utbildningsnämndens individutskott
2019-09-04 § 190-229
2019-09-25 § 230-239

Förvaltningschef  
--- Redovisning om elevs närvaro till SUN 2019/169 – 64
  Skolinspektionen (dnr SI 2019:3673)

Verksamhetschef social välfärd 
7/2019 Förordnande som vik verksamhetschef 
  social välfärd 

Verksamhetschef förskola (UNE) 
6-19/2019 Beslut om barnomsorg på obekväm 
  arbetstid 

Tf verksamhetschef skola (JC) 
3/2019 Beslut om placering på fritidshem på
  obekväm arbetstid
4/2019 Beslut angående begäran om placering SUN 2019/534 - 64
  vid skolenhet  

5-8/2019 Beslut om placering på fritidshem på

17
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

  obekväm arbetstid 
9/2019 Förordnande som vik verksamhetschef 
  skola 
10/2019 Beslut angående begäran om placering SUN 2019/595 - 64
  vid skolenhet 
11/2019 Beslut angående begäran om placering SUN 2019/596 - 64
  vid skolenhet 

---  Redovisning till Skolinspektionen  SUN 2019/546 – 64
  gällande bland annat stöd till elev vid 
  Parkskolan (dnr 2019:6909) 
12-13/2019 Beslut om placering på fritidshem på
  obekväm arbetstid

Förskolechef Håksbergs förskola 
1/2019 Förordnande som vik förskolechef

Rektor Junibackens förskola
3/2019 Barnets egna behov av förskoleplats SUN 2019/559
  som är hänförliga till familjens situation 
4/2019 Barnets egna behov av förskoleplats SUN 2019/560
  som är hänförliga till familjens situation
5/2019 Erbjudande av förskola – barn i behov SUN 2019/558
  av särskilt stöd

Rektor Knutsbo förskola
1/2019 Särskilt stöd till barn i förskolan – fysiska SUN 2019/557
  och psykiska skäl eller andra skäl
2/2019 Barnets egna behov av förskoleplats som SUN 2019/530
  är hänförliga till familjens situation

Rektor Blötbergets skola 
2/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/436 - 64
 eller kränkande behandling av elev
3/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2017/450 - 64
 eller kränkande behandling av elev
4/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/437 - 64
 eller kränkande behandling av elev

Rektor Junibackens skola 
49/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/536 - 64
 eller kränkande behandling av elev 
50/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/593 - 64
 eller kränkande behandling av elev 
51/2019 Beslut att erbjuda placering i fritidshem
 utifrån skollagen 14 kap. § 6
52/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/588 - 64
 eller kränkande behandling av elev   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

53/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/647 - 64
 eller kränkande behandling av elev 
54/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/567 - 64
 eller kränkande behandling av elev 
55/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/565 - 64
 eller kränkande behandling av elev  
56/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/566 - 64
 eller kränkande behandling av elev 

Rektor Knutsbo skola   

9/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/592 - 64
 eller kränkande behandling av elev  
10/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/591 - 64
 eller kränkande behandling av elev  
11/2019 Beslut att erbjuda placering i fritidshem SUN 2019/589
 utifrån skollagen 14 kap. § 5

Rektor Kyrkskolan 4-6 
6/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/100 (845)
 eller kränkande behandling av elev 
7/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/100 (855)
 eller kränkande behandling av elev
8/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/100 (856)
 eller kränkande behandling av elev
9/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/100 (857)
 eller kränkande behandling av elev

Rektor Kyrkskolan 7-9 
25/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (846)
 eller kränkande behandling av elev
26/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (847)
 eller kränkande behandling av elev
27/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (848)
 eller kränkande behandling av elev
28/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (849)
 eller kränkande behandling av elev
29/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (850)
 eller kränkande behandling av elev
30/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (851)
 eller kränkande behandling av elev
31/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (852)
 eller kränkande behandling av
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Rektor Särskolan  

4/2019 Förordnande som vik rektor särskolan  
5/2019 Mottagande i särksolan

Rektor Vasaskolan 
29/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/45 (843)
 eller kränkande behandling av elev
30/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/45 (844)
 eller kränkande behandling av elev

Enskilda individärenden social välfärd
Registreringsdatum 2019-08-01—09-30, sid 1--308

______

Beslut skickas till
Akten

20



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 138

Redovisning av meddelanden

Beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Beskrivning av ärendet

Skolverket 
a) SUN 2019/337 – 04
 Beslut och överenskommelse om samverkan med Skolverket 
  (dnr 7.4.2-2019:871)

Skolinspektionen 
b) SUN 2019/546 – 64
 Beslut att överlämna anmälan mot Parkskolan till Ludvika kommun
  (dnr SI 2019:6909)

c) SUN 2019/169 – 64 
  Uppföljning av beslut gällande elev i Blötbergets skola
  (dnr SI 2019:7283)   

Barn- och elevombudet 
d) SUN 2019/498 – 64
  Anmälarens synpunkter på yttrande för kännedom, efter anmälan om 
 kränkande behandling vid Lorensbergaskolan (dnr 3.8-SI 2019:5031) 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
SUN 2019/401 – 70 

e) Beslut efter tillsyn av det systematiska kvalitetsarbetet inom SUN:s 
  ansvarsområde (social välfärd) (dnr 8.5-7706/2019-10)

Arbetsmiljöverket 
f)   SUN 2017/130 – 02  
  Ärendet avslutas, ventilation vid Lorensbergaskolan
 (ärendenr 2017/015403)
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g) SUN 2019/538 – 02 
  Utredning till Arbetsmiljöverket gällande tillbud vid Parkskolan 
  (ärendenr 2019/048370) 

Kommunfullmäktige  
h)  SUN 2019/378 – 79 
  Överföring av budgetmedel inom SUN:s verksamhetsområde.
  KF 2019-09-02 § 114

i) SUN 2019/550 – 77
Förlängning av överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och viss förändring av dess innehåll.
KF 2019-09-02 § 116

Kommunstyrelsen   
j) SUN 2019/421 – 04

Återrapport av nämndernas åtgärder för att nå budget i balans. 
KS 2019-09-24 § 179

Kommunstyrelsens personalutskott  
k) SUN 2018/234 – 02 
  Utökade pensionsmöjligheter (80, 90, 100). KSplu 2019-09-10 § 16

Myndighetsnämnden miljö och bygg  
l) SUN 2019/652 – 29 
  Delegationsbeslut: anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig 
  verksamhet och hälsoskydd på fastigheten Gonäs 1:151, Gonäs förskola. 
 (dnr 2019-1175) 

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 139 Dnr 2019/686 – 04 

Ändring av taxan för förskolan

Beslut
Social- och utbildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att ta beslut om 
ändring av taxan för förskoleplats.

Beskrivning av ärendet
I Ludvika kommun gäller maxtaxa enligt ”Förordningen (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem”. Avgiften beräknas på procentsats på hushållets 
sammanvägda inkomst men med ett inkomsttak som är indexreglerat från 
Skolverket. Ludvika kommun har använt maxtaxan sedan införandet 2001.  

Från 1 januari 2011 har taxan varit uppdelad utifrån barnets vistelsetid. 
Vårdnadshavare betalar antingen en taxa utifrån inkomst och med vistelsetid 
upp till 15 timmar per vecka eller för en plats utifrån inkomst och med 
vistelsetid med mer än 15 timmar per vecka.

Förvaltningen föreslår att nämnden delegerar till arbetsutskottet att ta beslut om 
ändring av taxan för förskoleplats.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 8 oktober 2019.

2. Jämförelse taxor andra kommuner hösten 2019.

Behandling
Ärendet behandlas på extrainsatt arbetsutskott den 17 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Arbetsutskottet
Akten

23



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 140

Verksamhetsinformation

Beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Behandling
Förvaltningen lämnar verksamhetsinformation.

a) Kyrkskolan 
Information lämnas om händelser mellan elever som uppstått på 
Kyrkskolan och vilka åtgärder som har vidtagits. 

b) Samarbete med Skolverket SUN 2019/337 – 60
Ludvika kommun deltar i ett utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket, 
”Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för 
nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat 
modersmål än svenska.” Arbetet har inletts med två workshops där 
deltagare från förskolan, skolan, individ- och familjeomsorgen och centrala 
elevhälsan deltagit.

c) Rekrytering av verksamhetschef skola 
Nuvarande tillförordnad verksamhetschef har fått förlängt förordnande. Ny 
annonsering kommer att ske i januari 2020.

d) Rekrytering av rektor till Solviksskolan 
Intervjuer har ägt rum och referenstagning pågår för närvarande. 

______

Beslut skickas till
Akten
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