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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-27

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 90

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärenden tillkommer:
- Ludvika kommunfastigheters nya kundorganisation
- Sörviks förskola
______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-27

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 91 Dnr 2019/70 – 04 

Budgetuppföljning oktober 2019, utbildning - 
Redovisning 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen per 
oktober 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 6 000 tkr jämfört 
med budget om 449 001 tkr, vilket är en ökning med 1 300 tkr sedan 
föregående uppföljning. En kortfattad redovisning av större utfalls- och 
prognosavvikelser jämfört med periodens budget framgår av tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 25 november 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-27

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 92 Dnr 2019/70 – 04 

Budgetuppföljning oktober 2019, individ- och 
familjeomsorgen - Redovisning 

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

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

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen (IFO) indikerar ett överskridande 
med 36 000 tkr mot budget om 138 899 tkr. En kortfattad redovisning av större 
utfalls- och prognosavvikelser jämfört med periodens budget framgår av 
tjänsteskrivelsen.

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

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-27

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 93 Dnr 2019/277 – 04 

Åtgärder utifrån budgetuppföljning 2019, individ- och 
familjeomsorgen – Återrapport 4

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 19 november 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-27

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 94 Dnr 2019/173 – 04 

Internbudget 2020 - Information 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att behandla internbudget 2020 på ett extra 
arbetsutskott den 6 december 2019.

Beskrivning av ärendet
Fördelning av budget för förskola och skola är inte klar och ska innan 
nämndsmötet den 11 december behandlas på ett extra arbetsutskott fredagen 
den 6 december 2019, kl 11.00.

Beslut skickas till
Akten

7



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-27

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 95 Dnr 2019/520 – 10 

Yttrande över remissen Barn- och ungdomspolicy

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Social- och utbildningsnämnden föreslår följande ändring under punkten 

2.2 i policyn:  ”Grunden till detta sätts redan i förskolan, där barn alltefter 
förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. I 
skolan ska samtliga elever omfattas av de demokratiska principerna att 
kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i skolans lärmiljöer och ha 
inflytande över utbildningen. Elevråden är en del i arbetet, både som en 
instans för att lära sig demokratins grundprinciper och en instans för att 
påverka skolmiljön.”

2. Social- och utbildningsnämnden föreslår att första stycket under policyns 
punkt 1 får följande lydelse: ”Det är viktigt att barn och unga får och kan 
lyfta fram sina tankar och synpunkter liksom att de blir lyssnade på, tagna 
på allvar och tillmäts betydelse.”

3. I övrigt antar social- och utbildningsnämnden förvaltningens förslag till 
yttrande.

Fredrik Trygg (SD) reserverar sig mot att inte andra stycket i policyns punkt 1 
stryks enligt eget förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy, daterad den 28 augusti 2019. På kommunstyrelsen 
arbetsutskott den 8 oktober 2019 beslutades att policyn, som är ett 
kommunövergripande dokument, skulle  översändas för yttrande till samtliga 
nämnder och helägda bolag. Remisstiden är tre månader. Av policyn framgår 
det att arbete i kommunen med dessa frågor ska präglas av samverkan mellan 
olika förvaltningar för att stärka barns och ungas rättigheter. Policyn pekar ut 
sex prioriterade områden.

Förvaltningens föreslår att social- och utbildningsnämnden antar förslaget till 
yttrande med följande ändring under punkten 2.2 i policyn: ”Grunden till detta 
sätts redan i förskolan, där barn alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. I skolan ska samtliga elever omfattas av 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i 
skolans lärmiljöer och ha inflytande över utbildningen. Elevråden är en del i 
arbetet, både som en instans för att lära sig demokratins grundprinciper och en 
instans för att påverka skolmiljön.”

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 27 november 2019.

Behandling
Fredrik Trygg (SD) föreslår att första stycket under policyns punkt 1 avslutas 
med …tillmäts betydelse i stället för …tagna i anspråk.

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

Fredrik Trygg (SD) föreslår även att andra stycket under policyns punkt 1 
stryks.

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet avslår 
förslaget att stryka andra stycket. 

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-27

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 96 Dnr 2018/277 - 00

Uppföljning av plan för intern kontroll 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social-och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern 
kontroll 2019, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 23 oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Social-och utbildningsnämnden har också fastställt en egen plan för intern 
kontroll 2019, med 2 nämndspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp.

Senast 31 januari 2020 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen 
rapportera sina uppföljningar av 2019 års planer och kontrollpunkter.

I flertalet fall visar social-och utbildningsförvaltningens uppföljning att det inte 
finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister. 
Exempelvis finns brister i efterföljandet av frånvarorapportering och kontering 
av representationsfakturor. För de konstaterade bristerna har förvaltningen 
antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta 
under 2020. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 19 november 2019.

2. Uppföljning av Social-och utbildningsnämnden plan för intern kontroll med 
kommungemensamma kontrollpunkter för 2019, daterad 23 oktober 2019. 

3. Uppföljning av Social-och utbildningsnämnden särskilda plan för intern 
kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2019, daterad 23 oktober 
2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-27

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 97 Dnr 2019/347 – 00 

Fastställande av plan för intern kontroll 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Social- och utbildningsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2020, enligt 
bilaga 1 och bilaga 2 daterade 19 november 2019.

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2020. 
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter: 

1. Signerar alla chefer utanordningslistor efter lönekörning 1?

2. Följer förvaltningen kraven enligt GDPR artikel 30; d v s antecknas alla 
personuppgiftsbehandlingar i särskild förteckning? (Efecte) 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i social- och utbildningsförvaltningens 
ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, 
kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur den kommungemensamma kontrollpunkten från den 
kommunövergripande planen ska följas upp:
1. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret 

tar ut minst 20 semesterdagar?

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 
handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 
det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 19 november 2019.

2. Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med 
kommungemensamma kontrollpunkter 2020, daterad 19 november 2019.

3. Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med 
nämndspecifika kontrollpunkter för 2020, daterad 19 november 2019.

4. Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i social- och 
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 19 november 2019.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-27

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 98 Dnr 2018/782 – 71 

Förskolekön - Rapport

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

Beskrivning av ärendet
Placerings- och kö-statistiken är uttagen per den 19 november 2019.  

Ludvika med närområde 
Placeringar av nya barn och familjer har skett fortlöpande under hösten.  
Förvaltningen har för närvarande 27 barn i kö och 0 platser kvar att erbjuda i 
centrala Ludvika inför vårterminen, vilket innebär 27 platser för lite.

17 familjer har väntat de lagstadgade 4 månaderna och 10 av dessa familjer har 
tackat nej till skäligt erbjudande med motivering att man väntar på plats på en 
speciell förskola. Inför vårterminen står 57 barn i kö, en kö som är jämnt 
fördelad i antal mellan förskolorna men som vi vet av erfarenhet från tidigare 
år, kommer att öka innan sommaren.

Nya förskoleplatser i Ludvika med närområde
Arbetet på Bärets förskola fortskrider enligt plan med planering för öppning av 
ytterligare 3 avdelningar under våren vilket genererar 45 platser. Ser vi till 
statistiken att ett fåtal barn tackar nej till plats så täcker förvaltningen trots allt 
inte det behov som finns för de barn som står i kö. En tänkbar åtgärd kan 
eventuellt vara att se över möjligheten till utökning med ytterligare en avdelning 
på Marnäs förskola som sedan flyttar in i lokalerna i fd Seco tools.

Utbyggnaden av förskolan Skogsgläntan i Biskopsgården är i uppstarten, 
förvaltningen räknar med att ytterligare 3 avdelningar kommer att stå klara 
under hösten 2020 om ingen avvikelse uppstår. Detta ger ett tillskott på 45 
platser i centrala Ludvika. 

I fd Seco-tools lokaler är det projekterat för 6 avdelningar, 90 platser dit Marnäs 
förskola ska flytta. Någon tidsplan eller uppstart för byggnationen är idag inte 
kommunicerad med förvaltningen vilket kan antyda en viss fördröjning av 
flytten och utökning av 30 platser. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ludvikas ytterområden
Grängesberg saknar 10 platser i slutet av hösten och ytterligare 12 platser under 
våren.

Saxdalen, Sunnansjö och Nyhammar har några i barn i kö inför våren samtidigt 
som de också har platser över. Dessa platser tillsammans med öppning av 
avdelning 4 i Gonäs gamla förskola erbjuds till övriga barn från centrala 
Ludvika eller Grängesberg. 

Fredriksberg anpassar barngrupper och personalstyrka i förhållande till antalet 
placerade barn.  

Barngruppernas storlek och timtid
Barngruppernas storlek är högre än Skolverkets riktlinjer, först när platsbehovet 
minskar kan gruppstorlekarna minska. Snittet under november månad ligger på 
16.2 barn per avdelning efter att några förskolor omorganiserat 1-2 avdelningar. 
Utan den förändringen ligger snittet på 16,5 barn per avdelning. 

Snittnärvarotiden per barn varierar mellan 22,9 timmar och 34,6 timmar. 

Slutsats
Förvaltningen kommer inte inom nuvarande organisation kunna erbjuda plats i 
samma utsträckning som uppvisat behov.

Totalt beräknas en ökning med 120 platser under året 2020 men då flertalet 
platser färdigställs under hösten saknas det förskoleplatser i Ludvika med 
närområde för våren 2020. Idag finns ingen tidsplan framtagen för fd Seco 
Tools vilket försvårar.

Platsbehovet i Grängesberg med 10 barn på hösten och 12 barn på våren är inte 
möjligt att tillgodose inom Grängesbergs förskolor. Möjligheten till utökning 
bör ses över. 

Barns närvaro på förskolan är en stor parameter i personalens förutsättningar 
för planeringstid och kollegialt lärande inom organisationen. Barns 
närvarosnittid varierar med en differens på mer än 10 timmar mellan de 
förskolor som har lägst respektive högst timtid.

Det är fortfarande flera förskolor som har stora barngrupper. Dessa 
barngrupper bör minska och personaltätheten bör öka för att utbildningen 
inom förskolan ska bidra till bättre måluppfyllnad.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 19 november 2019.

2. Köredovisning per 19 november 2019

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-27

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 99 Dnr 2018/781 - 60

Resultatuppföljning skola: Mitterminsavstämning av 
måluppfyllelse höstterminen 2019 - Rapport

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

Beskrivning av ärendet
I tjänsteskrivelsen redogörs för resultatuppföljning mittermin hösten 2019. 
Förvaltningsledningen har under vecka 46 genomfört resultatuppföljnings-
möten enskilt med varje rektor.

Mötena har behandlat:

- Tidigare anteckningar från resultatuppföljning vårterminen 2019.

- Enheternas verksamhetsplaner för läsåret 2019/2020.

- Måluppfyllelse per ämne (”OK”-värdet i Unikum).

- Lektionsobservationer.

- Implementering av rutiner.

- Sammanfattning/framåtsyftande åtgärder.

Resultatuppföljningsmötena är tänkta att leda vidare till att rektorerna arbetar 
med åtgärder och diskuterar resultatuppföljning på sina APT:er (arbetsplats-
träffar) och i arbetslagen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 19 november 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-27

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 100 Dnr 2019/139 - 60

Inskrivna elever och faktisk närvaro på fritidshemmen

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

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsförvaltningen redovisar i denna tjänsteskrivelse antalet 
inskrivna elever på fritidshemmen i Ludvika kommun, snittantalet inskrivna ele-
ver per avdelning, samt den faktiska närvaron på fritidshemmen.

Antalet inskrivna elever på fritidshemmen och snittantalet elever 
per avdelning
I dagsläget finns det fritidshem knutna till 12 skolor (inklusive Björkås 
särskola). På de 12 fritidshemmen finns sammanlagt 33 avdelningar. 

Totalt är 1067 elever inskrivna i förvaltningens fritidshem i oktober 2019. Det 
är en ökning med 48 elever i förhållande till det antal som var inskrivna i mars 
2019. Antalet elever är i normalfallet lägre under vårterminen (vårdnadshavare 
tenderar att säga upp platsen för sina barn under vårterminen).

Social- och utbildningsförvaltningen har under de senaste åren räknat med att 
det ska ske en ökning av antalet elever, vilket alltså detta utfall också bekräftar. 
Elevökningarna på fritidshemmen sker som en naturlig del av att antalet elever i 
skolan ökar. 

Antal inskrivna elever per avdelning har minskat i Ludvika sedan 2015. I 
oktober 2019 är det preliminära snittvärdet i förvaltningen 32,3 elever.

Faktisk närvaro på fritidshemmen
Social- och utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram ett system för att 
redovisa en exakt siffra för den faktiska närvaron på fritidshemmen. 

Att redovisa den faktiska närvaron per fritidshem innebär i dagsläget att en om-
fattande handräkning av elever måste genomföras på varje avdelning. 

Handräkningen skedde under samtliga dagar i vecka 40 för merparten av 
fritidshemmen. Ett av fritidshemmen redovisade närvaron för vecka 43 och ett 
annat fritidshem redovisade för vecka 45. Resultatet av handräkningen visar på 
ett tydligt mönster. På förvaltningsövergripande nivå är antalet faktiskt 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

närvarande elever ca 21% färre än antalet inskrivna elever. Det innebär alltså att 
närvaron är 79%.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsen från förvaltningen daterad den 19 november 2019.

______

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-27

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 101

Ludvika kommunfastigheters nya kundorganisation

Behandling
Hans Westergren (C) presenterar Ludvika kommunfastigheters nya 
kundorganisation 2020.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-27

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 102 Dnr 2019/723 – 71 

Sörviks förskola

Behandling
Personal på Sörviks förskola lämnade tidigare i höst in en skrivelse gällande 
arbetsmiljön på förskolan.

På fråga från Peter Cyrillus (S) informerar förvaltningen att möten har ägt rum 
med personalen och situationen är nu något bättre. Rekrytering av ordinarie 
rektor pågår även.

______

Beslut skickas till
Akten
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