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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

Plats och tid Östra Storgatan 29, Ludvika, kl. 14:00—15:50 

Beslutande ledamöter Håkan Frank (M) 
Mohammed Alkazhami (S), ej § 95 
Yngve Thorné (C) 
Fredrik Trygg (SD) 
Mikaela Nordling (M) 
Peter Cyrillus (S) 
Carina Gamisch (S) 
Mattias Kron Eriksson (SD) 
Kjell Stenberg (S), tjänstgörande ersättare 
Ulrika Berglund (S), tjänstgörande ersättare 
Jan Lindeberg (M), tjänstgörande ersättare 

Ej beslutande ersättare 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Christina Anders, ekonom 
Ann-Sofie Andersson, verksamhetschef IFO 
Jessica Carlberg, verksamhetschef skola 
Magnus Carlsson, verksamhetsutvecklare, § 89--90 
Barbro Forsberg Nystedt, förvaltningschef 
Ulrika N Eriksson, verksamhetschef förskola 
Rita Österholm, nämndsekreterare 

Övriga 

Underskrifter 

Sekreterare 
Rita Österholm 

Paragrafer § 89-103 

Ordförande 
Håkan Frank 

Justerande 
Yngve Thorné 

Organ 

Sammanträdesdatum 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Social- och utbildningsnämnden 

2020-06-24 Paragrafer § 89-103 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Datum då anslaget tas ned 

Protokollet förvaras på social- och utbildningsförvaltningens kansli 

Underskrift 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

Ärendelista 

§ 89 Ändring i föredragningslistan 3 
§ 90 Meritvärde åk 9 vårterminen 2020 - 2019/710 4 

Information 
§ 91 Budgetuppföljning maj 2020, Utbildning 2020/82 5 

- Rapport 
§ 92 Budgetuppföljning maj 2020, Individ- 2020/82 6 - 7 

och familjeomsorgen - Rapport 
§ 93 Rapport om förväntat budgetöverdrag 2020/348 8 - 10 

för individ- och familjeomsorgen 2020 
§ 94 Bidrag till fristående verksamhet - Beslut 2020/406 11 - 12 

om grundbelopp för Olympicaskolan 
§ 95 Utredning enligt Lex Sarah 2020/380 13 - 14 
§ 96 Delrapport - Individ- och 2020/382 15 

familjeomsorgens medverkan i SKR-
projekt 

§ 97 Resultat barnenkät - Så här tycker jag om 2020/322 16 
socialtjänsten 2020 

§ 98 Avvikelser inom individ- och 2020/320 17 - 18 
familjeomsorgen tertial 1 2020 - Rapport 

§ 99 Lokalförsörjningsplan, förskola och skola 2019/822 19 - 20 
§ 100 Resultatuppföljning skola 2020: 2019/710 21 - 22 

Elevenkät åk 5 och åk 9 - Rapport 
§ 101 Redovisning av delegationsbeslut 23 - 26 
§ 102 Redovisning av meddelanden 27 - 28 
§ 103 Redovisning av delegationsbeslut 2020/434 29 

(ordförandebeslut) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 89 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärenden tillkommer: 
- Preliminärt meritvärde åk 9 vårterminen 2020 - Information 
- Redovisning av delegationsbeslut (ordförandebeslut) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 90 Dnr 2019/710 – 60 

Preliminärt meritvärde årskurs 9 vårterminen 2020 -
Information 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen lämnar muntlig information om det preliminära meritvärdet för 
årskurs 9 vårterminen 2020. 
Årets meritvärde är 212,8 poäng vilket är ungefär samma som förra 
vårterminens officiella värde (212,5). Gymnasiebehörigheten ligger i år på 86,4 
procent och förra året var det officiella värdet 85,6 procent. 

Beslut skickas till 
Verksamhetsutvecklare (MC) 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 91 Dnr 2020/82 – 04 

Budgetuppföljning maj 2020, Utbildning - Rapport 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt 
bilaga 1 daterad 16 juni 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens verksamhetsområdet 
Utbildnings ekonomiska läge avser perioden januari−maj 2020, och innefattar en 
prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de 
åtgärder som framgår av fastställd handlingsplan efter rapportering 
uppföljningstillfälle 1 till kommunstyrelsen (bilaga 2). 

Driftkostnader Utbildning. Under perioden var nämndens nettokostnader för 
den löpande verksamheten inom Utbildning totalt 9,3 mnkr högre än periodens 
budgeterade nivå, med störst avvikelse för personalskuldsförändring om 17,8 
mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret beaktar åtgärderna om 5,3 mnkr i 
den handlingsplan som upprättades i början av året, varvid driftbudgeten 
kommer att hållas utan avvikelser. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 16 juni 2020. 
2. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering ekonomi, januari-

maj år 2020, bilaga 1, daterad 16 juni 2020. 
3. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings handlingsplan med åtgärder 

för att bidra till en ekonomi i balans 2020, bilaga 2, daterad 26 mars 2020. 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef
Ekonomienheten för sammanställning, inklusive handlingar 
Ekonom (NA)
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 92 Dnr 2020/82 – 04 

Budgetuppföljning maj 2020, Individ- och 
familjeomsorgen - Rapport 

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

bilaga 1 daterad 17 juni 2020. 

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för 
att bidra till en ekonomi i balans 2020, enligt bilaga 2 daterad 17 juni 2020 

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

Beskrivning av ärendet 
Denna rapportering av social- och utbildningsnämnden, verksamhetsområdet 
IFO:s ekonomiska läge avser perioden januari−maj 2020, och innefattar en 
prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de 
åtgärder som framgår av föreslagna handlingsplan (bilaga 2). 

Driftkostnader IFO. Under perioden var nämndens nettokostnader för den 
löpande verksamheten inom IFO totalt 10,4 mnkr högre än periodens 
budgeterade nivå, med störst avvikelse för barn- och ungdomsvård. Utan 
ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse 
på 18,8 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder på totalt 
9,8 mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens 
åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 9 mnkr. 

Investeringar IFO. Nämnden IFO har inget investeringsanslag 2020. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 juni 2020. 

2. Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av ekonomi, januari-
maj 2020, bilaga 1, daterad 17 juni 2020. 

3. Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan med åtgärder för att
bidra till en ekonomi i balans 2020, bilaga 2, daterad 17 juni 2020. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef
Ekonomienheten för sammanställning, inklusive handlingar 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 93 Dnr 2020/348 – 04 

Rapport om förväntat budgetöverdrag för individ- och 
familjeomsorgen 2020 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden antar rapporten som påvisar ett förväntat 
budgetöverdrag med 9 mnkr. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har presenterat uppföljning och prognos över förväntat 
ekonomiskt utfall för år 2020 enligt tjänsteskrivelse för Rapporteringstillfälle 2, 
daterad den 11 maj 2020, ärende SUN 2020/82 – 04. 

IFO:s resultatavvikelse per 30 april, var mot den periodiserade budgeten 
minus 7,5 mnkr över perioden. Prognosen för helåret var minus 9 mnkr med 
beslutad handlingsplan inräknad på 10,6 mnkr. Utan handlingsplan var 
prognosen för hela året minus 19,6 mnkr. 

Det största överskridandet var inom barn- och ungdomsvården med minus 2,7 
mnkr i periodavvikelse och en prognos på minus 7,5 mnkr. Beroendevården 
och våld mot vuxna hade en periodavvikelse på minus 1,8 mnkr och en 
prognos för hela året på minus 1,5 mnkr, prognosen var inklusive effektuerad 
handlingsplan. 

Den positiva trende som startade i slutet av 2019 med minskade utbetalningar 
för Ekonomiskt bistånd har fortsatt under 2020. Periodavvikelsen var minus 2,4 
mnkr och prognoser för hela året minus 1,7 mnkr, prognosen var inklusive 
effektuerad handlingsplan. 

Totalt visade prognosen för IFO:s helårsresultat på ett resultat på minus 9 mnkr 
och det var då inkluderat den handlingsplan på 10,6 mnkr som finns enligt 
direktiven och regelbundet följs upp. Handlingsplanen förutsätter att den 
gemensamma verksamheten inom Ludvikamodellen lyckas med att minska 
försörjningsstödet med 5,5 mnkr och att de övriga åtgärder som redovisas i den 
lyckas till fullo. 

Åtgärder för budget i balans 
 Nämnden följer varje sammanträde upp det direkta periodresultatet för hela 

verksamheten, liksom prognos och beslutad handlingsplan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(3) 

Förvaltningen har tagit fram nya arbetssätt för tidiga insatser för både barn, 
unga och vuxna: 

 Samverkansutveckling inom IFO och skolas samlade kompetens för att nå 
hemmaplanslösningar. Det innebär utredningsfördjupningar, där relations-
och alliansbygge ger grund för behandlande förändringsarbete på 
hemmaplan. 

Utredningar på hemmaplan i egna hemmet eller i egen utrednings-lägenhet 
när det är möjligt och där man annars hade placerat i HVB eller familjehem. 

 Tillsammans med Regionens primärvård i Västerbergslagen, IFO i Ludvika 
och i Smedjebacken har man hos Finsam sökt och fått beviljat 
utvecklingsmedel för att kunna ge stöd och hjälp för skadligt bruk, 
missbruk och beroende gällande alkohol och droger. 

Målgruppen är regionens och kommunernas innevånare som har behov av 
både hälso- och sjukvårdens och kommunernas insatser vid skadligt bruk, 
missbruk och beroende. Detta gäller så väl den enskilde som anhöriga och 
närstående. 

Syftet är att skapa en gemensam beroendemottagning i samordnade lokaler 
med närhet till varandras kompetenser, för att ge de som behöver stöd rätt 
hjälp vid rätt tillfälle och på ett ställe. 

Arbetsutskottets beslut den 10 juni 2020 
1. Arbetsutskottet vill uppmärksamma kommunstyrelsen på det förväntade 

budgetöverdraget på 9 mnkr som beräknas antas av social- och 
utbildningsnämnden den 24 juni 2020. 

2. Arbetsutskottet vill påvisa att rapporten inte har tagit höjd för den pågående 
pandemin. Arbetsutskottet känner stor oro med hänsyn till det ökande 
antalet placeringar, både barn, unga och vuxna. Arbetsutskottet ser därmed 
stora svårigheter att uppnå beslutad handlingsplan på återstående 9,85 mnkr 
för resten av 2020. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden antar rapporten som påvisar ett förväntat 
budgetöverdrag med 9 mnkr. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 10 juni 2020, § 56. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 2 juni 2020. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen inklusive handlingar 
Förvaltningschef 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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3(3) 

Verksamhetschef IFO 
Ekonom (CA) 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 94 Dnr 2020/406 – 04 

Bidrag till fristående verksamhet - Beslut om 
grundbelopp för Olympicaskolan 

Beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp grundskola 2020 

för elev i förskoleklass till 81 377 kr per elev och år. 

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp grundskola 2020 
för elev i åk 1-3 till 82 957 kr per elev och år 

3. Social- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp grundskola 2020 
för elev i åk 4-6 till 92 598 kr per elev och år 

4. Social- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp fritidshem 2020 för 
elev i förskoleklass t o m åk 3 till 34 322 kr per elev och år 

5. Social- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp fritidshem 2020 för 
elev i åk 4 t o m åk 6 till 25 397 kr per elev och år 

6. Beslut om bidragsbelopp enligt punkt 1-5 gäller fr o m 1 juli 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Skollagen 2010:800 10 kap §§37-38 samt 14 kap §§15-16 ska 
hemkommunen lämna bidrag för varje elev vid grundskola och fritidshem med 
enskild huvudman. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett 
tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna grundskolor och 
fritidshem. 

I grundbeloppet ingår ersättning för lokalkostnader och social- och 
utbildningsnämnden har den 8 maj 2019, § 67 för enskilda huvudmän beslutat 
tillämpa ersättning med faktisk lokalkostnad. Olympicaskolan Håksberg har 
därefter inkommit med erforderliga underlag varvid grundbeloppet för såväl 
grundskola som fritidshem har kunnat fastställas. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 juni 2020. 

2. Bilaga 1. Bidrag till Olympicaskolan Håksberg; förskoleklass samt 
grundskola åk 1-6 2020. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

3. Bilaga 2. Bidrag till Olympicaskolan Håksberg; fritidshem 2020. 

Beslut skickas till 
Huvudman för Olympicaskolan Håksberg, Lillvägen 2, 
776 36 Hedemora inklusive handlingar
Verksamhetschef skola 
Ekonomihandläggare inklusive handlingar
Ekonom (NA) 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 95 Dnr 2020/380 - 79 

Utredning enligt Lex Sarah 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden anmäler inte missförhållandet till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). 

Mohammed Alkazhami (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av 
jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Sekretessbelagda uppgifter som omfattas av bestämmelserna i Offentlighets-
och sekretesslagen har röjts till obehörig. Cirka 60 individer omfattas av 
missförhållandet. En lista innehållande sekretessbelagda uppgifter om att 
personer uppburit ekonomiskt bistånd har sänts från Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten (AMI) till ekonomienheten, vilket strider mot gällande 
lagstiftning. Konsekvensen för de enskilda är att deras personliga integritet 
röjts, vilket kan innebära personligt lidande. För att missförhållandet inte ska 
upprepas behöver AMI bland annat säkerställa att de efterlever lagstiftningens 
krav. De åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas bedöms som 
tillräckliga för att komma till rätta med bristerna och förvaltningen föreslår att 
anmälan enligt Lex Sarah inte ska skickas till IVO. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 10 juni 2020, § 55. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 8 juni 2020. 

3. Utredning enligt Lex Sarah – Sekretessbelagda uppgifter har röjts till 
obehörig. 

Beslut skickas till 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten inklusive handlingar 
Ekonomienheten inklusive handlingar 
Chef verksamhetsområde stöd och styrning KS förvaltning inklusive handlingar 
Verksamhetschef IFO 
Verksamhetsutvecklare IFO (ME) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

Verksamhetscontroller IFO (AH) 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 96 Dnr 2020/382 – 70 

Delrapport från individ- och familjeomsorgens 
medverkan i SKR-projekt (Sveriges kommuner och 
Regioner) 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar redovisningen av rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun deltar i två projekt som drivs med stöd av Sveriges kommu-
ner och Regioner, SKR. Det treåriga utvecklingsprojektet att bryta långvarigt 
biståndsmottagande syftar till att öka brukarmedverkan, förändra attityder samt 
skapa ett attraktivt och hållbart arbetssätt för personalen. Som en del i projektet 
genomförs nätverksmöten fyra gånger per år för erfarenhetsutbyte och påfyll-
nad av kunskap. Nätverksmötena har varit inspirerande, men Ludvika har ännu 
inte lyckats bryta det långvariga biståndsmottagandet och vidare åtgärder plane-
ras för att sträva mot målet. 

I projektet för ökad automatisering av handläggning inom ekonomiskt bistånd 
är syftet är att möjliggöra införandet av en digital medarbetare. Vårt fokus har 
varit att öka andelen personer som söker digitalt och vi satte upp ett delmål att 
60 % av hushållen skulle ansöka digitalt i juni 2020, vilket ser ut att uppnås. 
Förvaltningen har inför 2021 äskat på medel för en digital medarbetare för att 
kunna ta nästa steg i projektet och har involverat kommunens digitaliseringsråd 
utifrån att den digital medarbetare skulle kunna användas inom fler delar av 
kommuner för effektivisering. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 9 juni 2020. 

Beslut skickas till 
Verksamhetsutvecklare IFO (ME) 
Verksamhetscontroller IFO (AH) 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 97 Dnr 2020/322 – 75 

Resultat barnenkät - Så här tycker jag om 
socialtjänsten 2020 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar innehållet i rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Barnenkäten har under fyra veckors tid erbjudits de barn och ungdomar som 
möter individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhet. Resultat visar att de 
unga i hög grad vet varför de träffar socialtjänsten och att det som varit viktigt 
för dem fått plats i samtalen. I årets undersökning är det glädjande nog 100 % 
av barnen som anser att vi lyssnat på dem! Barnen har även gett 
förbättringsförslag som IFO:s ledning tagit ställning till, bl.a. ska en grupp 
tillsattas för att se över våra besöksrum utifrån en kommentar om att rummen 
är fula och skitiga. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 15 juni 2020. 

Beslut skickas till 
Verksamhetsutvecklare IFO (ME) 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 98 Dnr 2020/320 – 70 

Avvikelser inom individ- och familjeomsorgen tertial 1 
2020 - Rapport 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Rapporten visar att 32 rapporterade avvikelser har behandlats inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO) under perioden 1 jan – 30 april 2020. 

En rapport avser att sekretessbelagda uppgifter gällande ett 60-tal klienter röjts 
till obehörig i samband med att medarbetare på AMI instruerats att skicka en 
lista som innehöll information om klienternas sociala situation i ett mail som 
förutom till IFO även gick till ekonomienheten. Konsekvensen för de enskilda 
är att deras personliga integritet röjts, vilket kan innebära personligt lidande. 
Utifrån att missförhållandet bedömdes som allvarligt inleddes en Lex 
Sarahutredning. Utredningen visade att förfarandet inte gått rätt tillväga 
juridiskt sett vilket tyder på okunskap om lagstiftningen. Planerade och vidtagna 
åtgärder för att missförhållandet inte ska upprepas är att nya rutiner arbetats 
fram. AMI behöver säkerställa att de efterlever lagstiftningens krav, vilket kan 
kräva utbildningsinsatser. De åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas 
bedöms som tillräckliga för att komma till rätta med bristerna. 

Övriga avvikelser har inte lett till Lex Sarahutredning och har bland annat 
handlat om uteblivna eller felaktiga registreringar i verksamhetssystemet, att 
ansökningar om ekonomiskt bistånd inte behandlats skyndsamt samt brister 
utifrån arkivering. Vidtagagna förbättringsåtgärder har bland annat varit samtal 
med berörda och reviderade rutiner. I flera fall har orsaken till det inträffade 
bedömts vara oaktsamhet och personalen har påmints om vikten av att vara 
noggrann. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 15 juni 2020. 

2. Avvikelser IFO 2016—2020. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslut skickas till 
Verksamhetsutvecklare IFO (ME) 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 99 Dnr 2019/822 – 29 

Lokalförsörjningsplan, förskola och skola 

Beslut 
1. Vasaskolan Etapp 1 skjuts fram för inflyttning till vårterminen 2021 och 

istället för tidigare beslut om 6 klassrum och grupprum byggs en modul 
med 10 klassrum i två våningar. 

2. I Vasaskolan Etapp 2 med projekteringsstart parallellt med Etapp 1 ska 
byggas en ny matsal och tillredningskök för en två-parallellig F-5 skola med 
drygt 300 elever i före detta särskolans lokal på Vasaskolan. I projektet ingår
att den gamla matsalsbyggnaden inklusive kök tas bort. Åtgärder och 
anpassning av utemiljön ingår i projektet. 

3. Social- och utbildningsnämndens beslut 22 april 2020 § 52, dnr SUN 
2020/252-29, att hyra en modul med 2 klassrum och grupprum på 
Knutsboskolan ändras till att hyra en modul med 3 klassrum och grupprum. 

4. Solviksskolan, med maxantal cirka 350 elever, kommer att sakna platser 
men planeras inte att byggas ut. Åtgärder måste göras för att skolan ska 
räcka till arbetsmiljömässigt för elever och personal. 

5. Förvaltningen utreder kostnaden för att bygga bort den s k Skolträdgården 
på Lorensberga och avger en återrapport till nämnden under hösten 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Lokalförsörjningsplanen redovisar nämndens lokalbehov utifrån 
förskoleplatsbehovet och de närmaste åren utifrån statistiska centralbyråns 
(SCB) prognoser och elevplatsbehovet utifrån hur eleverna tillhör till de olika 
skolornas upptagningsområden. Även individ- och familjeomsorgens (IFO) 
lokalbehov redovisas och är tillgodosett och verksamheten har bland annat 
överlämnat några rum på Marnäsliden till annan förvaltning. 

Som bilaga till Lokalförsörjningsplanen finns en sammanställning av nyckeltal 
som visar olika infallsvinklar på verksamheten och lokalerna. 

Förskoleplatsbehovets tidigare ökning har stannat av och minskat lite men det 
är fortfarande ett behov av 90 platser för att kommunen ska kunna erbjuda 
plats till de som söker inom laglig tid. Sedan behövs det ytterligare platser i 
centralorten för att nå det politiska målet med 15 barn per avdelning. Efter det 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

kan man om inte barnantalet ökar igen avveckla förskoleverksamhet i några 
lokaler. 

Elevplatsbehovet fortsätter att öka, ökningen är inte jämnt fördelad över 
kommunens grundskolor. Den är störst till Solvikskolan, Kyrkskolan, 
Lorensbergaskolan. Övriga minskar eller ligger ganska stabilt. 

Åtgärder som förvaltningen i medföljande tjänsteskrivelse föreslår till social-
och utbildningsnämnden är: 

Vasaskolan Etapp 1 skjuts fram för inflyttning till vårterminen 2021 och att det 
istället för 6 klassrum och grupprum byggs en modul med 10 klassrum i två 
våningar. 

Vasaskolan Etapp 2 med projekteringsstart parallellt med Etapp 1 ska byggas en 
ny matsal och tillredningskök för en två-parallellig F-5 skola med drygt 300 
elever i f d särskolans lokal på Vasaskolan. I projektet ingår att den gamla
matsalsbyggnaden inklusive kök tas bort. Åtgärder och anpassning av utemiljön 
ingår också. 

Beslutet att hyra en modul med 2 klassrum och grupprum på Knutsboskolan 
ändras till att hyra en modul med 3 klassrum och grupprum stället. 

Solviksskolan, med maxantal cirka 350 elever, kommer att sakna platser men 
och planeras inte att byggas ut. Men åtgärder måste göras för att skolan ska 
räcka till arbetsmiljömässigt för elever och personal. 

Förvaltningen utreder kostnaden för att bygga bort den s k. Skolträdgården på 
Lorensberga och avger en återrapport till nämnden under hösten 2020. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 juni 2020. 

2. Lokalförsörjningsplan 

3. Nyckeltalssammanställning 

Behandling
Ärendets behandling 

Beslut skickas till 
Ludvika kommunfastigheter AB inklusive handlingar 
Förvaltningschef för verkställighet och återrapport 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef skola 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 100 Dnr 2019/710 – 60 

Resultatuppföljning skola 2020: Elevenkät åk 5 och 
åk 9 - Rapport 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten om 
elevenkäten. 

Beskrivning av ärendet 
Skolinspektionen har genomfört Skolenkäten för årskurs 5 och 9 under våren 2020. 
Totalt har 264 elever i årskurs 5 och 218 elever i årskurs 9 i Ludvika kommun be-
svarat enkäten och det är dessa resultat som presenteras i tjänsteskrivelse daterad 
den 3 juni 2020. För övriga årskurser har förvaltningen under våren genomfört 
Elevenkäten som baseras på Skolinspektionens Skolenkäten. 

Jämförelse har gjorts med rikssnitt. Skolinspektionen anger att det sammantagna 
totala enkätresultatet för alla skolenheter i varje enkätomgång baseras på ett 
slumpmässigt, nationellt representativt urval. Resultaten baseras således på ett 
omfattande underlag, med en god spridning av kommunala och fristående sko-
lor över hela landet vilket borgar för att resultaten ger en god nationell bild. 

Resultaten ger förvaltningen en fingervisning om vilka områden som det behöver 
göras övergripande satsningar inom. Resultatet säger däremot inte att det per auto-
matik är nödvändigt med insatser inom samtliga områden på samtliga skolenheter. 
Vilka insatser som behöver göras på respektive enhet måste övervägas utifrån varje 
enhets resultat. Detta är ett analysarbete som förvaltningen uppdrar åt rektor att ge-
nomföra, samt föreslå insatser utifrån. Rektors analys och insatser följs upp av för-
valtningsledningen vid regelbunden resultatuppföljning. 

Förvaltningen genomför även insatser på en övergripande nivå. Dessa insatser 
finns presenterade i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 10 juni 2020, § 59. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 3 juni 2020. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslut skickas till 
Verksamhetsutvecklare (MC) 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 101 

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 
2020-06-10 § 54, 57-58, 60 
2020-06-10 § 56 

Social- och utbildningsnämndens individutskott 
2020-05-27 § 108-132 

Förvaltningschef 
7/2020 Återbetalning efter inkomstjämförelse 

Verksamhetschef förskola 
42-49/2020 Beslut om barnomsorg på obekväm 

arbetstid 

Verksamhetschef skola 
18-19/2020 Beslut om barnomsorg på obekväm 

arbetstid 
20/2020 Beslut angående begäran om placering SUN 2020/408 - 64 

vid skolenhet 

Verksamhetschef IFO 
4/2020 Förordnande som tf verksamhetschef IFO 

Rektor Björkås särskola 
1/2020 Mottagande på försök i särskolan 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(4) 

Rektor Blötbergets skola 
2/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/372 

eller kränkande behandling av elev 

Rektor Junibackens skola 
27/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2018/775 

eller kränkande behandling av elev 

Rektor Kyrkskolan 7-9 
1/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (526) 

eller kränkande behandling av elev 
2/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (527) 

eller kränkande behandling av elev 
3/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (528) 

eller kränkande behandling av elev 
4/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (531) 

eller kränkande behandling av elev 
5/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (532) 

eller kränkande behandling av elev 
6/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (533) 

eller kränkande behandling av elev 
7/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (556) 

eller kränkande behandling av elev 
8/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (576) 

eller kränkande behandling av elev 
9/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (577) 

eller kränkande behandling av elev 
10/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (578) 

eller kränkande behandling av elev 
11/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (606) 

eller kränkande behandling av elev 
12/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (607) 

eller kränkande behandling av elev 

Bitr rektor (EB) Kyrkskolan 7-9 
32/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (529) 

eller kränkande behandling av elev 
33/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (530) 

eller kränkande behandling av elev 

Bitr rektor (KU) Kyrkskolan 7-9 
1/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (557) 

eller kränkande behandling av elev 
2/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/22 (558) 

eller kränkande behandling av elev 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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3(4) 

Rektor Lorensbergaskolan 7-9 
11/2020 Beslut om utredning av diskriminering 

eller kränkande behandling av elev 
SUN 2019/369 

Rektor Nyhammar skola 
12/2020 Beslut om utredning av diskriminering 

eller kränkande behandling av elev 
13/2020 Beslut om utredning av diskriminering 

eller kränkande behandling av elev 

SUN 2020/350 

SUN 2020/351 

Rektor Parkskolan 
17/2020 

18/2020 

19/2020 

20/2020 

21/2020 

22/2020 

23/2020 

24/2020 

Beslut om utredning av diskriminering 
eller kränkande behandling av elev 
Beslut om utredning av diskriminering 
eller kränkande behandling av elev 
Beslut om utredning av diskriminering 
eller kränkande behandling av elev 
Beslut om utredning av diskriminering 
eller kränkande behandling av elev 
Beslut om utredning av diskriminering 
eller kränkande behandling av elev 
Beslut om utredning av diskriminering 
eller kränkande behandling av elev 
Beslut om utredning av diskriminering 
eller kränkande behandling av elev 
Beslut om utredning av diskriminering 
eller kränkande behandling av elev 

SUN 2019/250-4 

SUN 2020/326-1 

SUN 2020/342-1 

SUN 2018/817-3 

SUN 2020/343-1 

SUN 2018/537-10 

SUN 2018/537-11 

SUN 2020/208-7 

Rektor Sunnansjö skola 
1/2020 Beslut om utredning av diskriminering 

eller kränkande behandling av elev 
SUN 2020/105 

Rektor Sörviks skola 
17/2020 

18/2020 

14/2020 

15/2020 

16/2020 

Beslut om utredning av diskriminering 
eller kränkande behandling av elev 
Beslut om utredning av diskriminering 
eller kränkande behandling av elev 
Beslut om utredning av diskriminering 
eller kränkande behandling av elev 
Beslut om utredning av diskriminering 
eller kränkande behandling av elev 
Beslut om utredning av diskriminering 
eller kränkande behandling av elev 

SUN 2020/341 

SUN 2020/23 

SUN 2020/23 

SUN 2017/420 

SUN 2020/316 

Rektor Vasaskolan 
3/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/70 (536) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

4(4) 

eller kränkande behandling av elev 
4/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/70 (537) 

eller kränkande behandling av elev 

Bitr rektor Vasaskolan 
15/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/70 (511) 

eller kränkande behandling av elev 
16/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/70 (535) 

eller kränkande behandling av elev 
17/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/70 (538) 

eller kränkande behandling av elev 
18/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/70 (539) 

eller kränkande behandling av elev 
19/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/70 (540) 

eller kränkande behandling av elev 
20/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/70 (541) 

eller kränkande behandling av elev 
21/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/70 (553) 

eller kränkande behandling av elev 
22/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/70 (554) 

eller kränkande behandling av elev 
23/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/70 (555) 

eller kränkande behandling av elev 
24/2020 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2020/70 (605) 

eller kränkande behandling av elev 

Enskilda individärenden individ- och familjeomsorgen 
Registreringsdatum 2020-05-01--31, sid 1-137 

Beslut skickas till 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 102 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsmiljöverket 
a) SUN 2019/355 – 02 

Arbetsmiljöverket ärende avslutat, Fredens förskola (2019/021178) 

b) SUN 2020/45 – 02 
Resultat av inspektion (2020/001873) Junibackens skola, förskola 

Skolinspektionen 
c) SUN 2020/347 – 64 

Beslut med anledning av anmälan mot Kyrkskolan (Dnr SI 2020:3812) 

d) SUN 2019/729 – 64 
Beslut att överlämna anmälan mot Parkskolan. (Dnr 2020:4105) 

Barn- och elevombudet 
e) SUN 2019/729 – 64 

Uppföljning av beslut gällande skyldighet att motverka kränkande 
behandling vid Parkskolan (Dnr SI 2020:3720) 

Kommunfullmäktige 
f) SUN 2019/181 – 49 

Svar på motion – Gör Ludvika till en giftfri kommun. KF 2020-02-03 § 15 

g) SUN 2019/421 – 04 
Godkännande av årsredovisning 2019. KF 2020-04-06 § 35 

h) SUN 2020/402 – 04 
Budget 2021. KF 2020-06-01 § 72 

i) SUN 2019/520 – 10 
Antagande av barn- och ungdomspolicy. KF 2020-06-01 § 85 

Kommunstyrelsen 
j) Redovisning av obesvarade uppdrag. KS 2020-05-19 § 112 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

Huvudskyddsombud vid Lorensberga skola 
SUN 2020/344 – 02 

k) Begäran om åtgärd m m enligt 6 kap 6 § Arbetsmiljölagen 
l) Svar på begäran från förvaltningschef och verksamhetschef skola, social-

och utbildningsförvaltningen 

Smedjebackens kommun 
m) SUN 2020/391 – 79 

Uppföljning av avtalssamverkan budget- och skuldrådgivning (BUS) 

Beslut skickas till 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-06-24 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 103 Dnr 2020/434 - 71 

Redovisning av delegationsbeslut (ordförandebeslut) 

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

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. 

Ordförande social- och utbildningsnämnden 
1/2020 Beslut om åtgärd för att minimera smittrisk SUN 2020/434 – 71 

inom förskola och fritidshem, sommaren 2020 

Beslut skickas till 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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