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Ärendelista

§ 141 Budgetuppföljning september 2019, 
utbildning - Redovisning

2019/70 3

§ 142 Budgetuppföljning september 2019, 
individ- och familjeomsorg - Redovisning

2019/70 4

§ 143 Åtgärdsplan utifrån budgetuppföljning 
2019, individ- och familjeomsorgen - 
Återrapport 3

2019/277 5

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

2019/421 6 - 7

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

2019/659 8 - 9

§ 146 Statistik från individ- och 
familjeomsorgen kvartal 3 2019 - Rapport 
med analys och åtgärder

2019/197 10 - 11

§ 147 Synpunkter och klagomål kvartal 3 2019, 
IFO - Rapport

2019/202 12

§ 148 Beslut i domstolar kvartal 3 2019, IFO - 
Rapport

2019/140 13 - 14

§ 149 Fastställande av sammanträdesdagar för 
nämnd och utskott år 2020

2019/655 15 - 16

§ 150 Kvalitetsrapport 2018/2019 - förskola 2019/658 17
§ 151 Behov av förskoleplatser 2020-2024 2019/72 18 - 19
§ 152 Kvalitetsrapport 2018/2019 - skola 2019/528 20 - 21
§ 153 Redovisning av delegationsbeslut 22 - 25
§ 154 Redovisning av meddelanden 26 - 27
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-06

Social- och utbildningsnämnden

§ 141 Dnr 2019/70 – 04 

Budgetuppföljning september 2019, utbildning - 
Redovisning

Beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen per 
september 2019. 

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

Prognosen för område Utbildning pekar på ett överskott om 4 700 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 5 november 2019.

______

Beslut skickas till
Ekonom (NA)
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-06

Social- och utbildningsnämnden

§ 142 Dnr 2019/70 – 04 

Budgetuppföljning september 2019, individ- och 
familjeomsorgen - Redovisning

Beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen per 
september 2019.

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

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

Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet den 23 oktober 2019, § 85.

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Ekonom (CA)
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-06

Social- och utbildningsnämnden

§ 143 Dnr 2019/277 – 04 

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

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. Protokoll från arbetsutskottet den 23 oktober 2019, § 86.

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 16 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Verksamhetschef IFO
Verksamhetscontroller IFO
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-06

Social- och utbildningsnämnden

§ 144 Dnr 2019/421 – 04 

Uppföljning av social- och utbildningsnämndens 
åtgärdsplan för budget 2019 - Rapport

Beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten.

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

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

Social välfärds (individ- och familjeomsorgen) redan pågående åtgärdsplan ingår 
i nämndens totala åtgärdsplan.

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

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

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

Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet den 23 oktober 2019, § 87.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 oktober 2019.

3. Åtgärdsplan SOU 2019 till KS - uppföljning

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-06

Social- och utbildningsnämnden

§ 145 Dnr 2019/659 - 75

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

Beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten. 

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

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

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

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

Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet den 23 oktober 2019, § 88.

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

3. Slutrapport sommarprojekt 2019.

______

Beslut skickas till
Fältfritidsassistent
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-06

Social- och utbildningsnämnden

§ 146 Dnr 2019/197 – 75 

Statistik från individ- och familjeomsorgen kvartal 3 
2019 – Rapport med analys och åtgärder

Beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten.

Beskrivning av ärendet
Under tredje kvartalet har såväl kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd 
sjunkit i förhållande till såväl kvartal två 2019 och motsvarande kvartal 2018. 
Stöd- och försörjningsenheten har under hela året arbetat med att förtydliga 
strukturer, rutiner och kravställning på den enskildes eget ansvar när det 
gällande rätten till bistånd - ett arbete som nu börjar visa resultat i form av 
sjunkande kostnader. Åtgärder framåt är att effektivisera handläggningen 
genom digitalisering. 

Kostnaderna för placeringar av vuxna ligger lägre än tidigare kvartal samtidigt 
som antal placeringar har ökat. Kostnaderna omfattar både missbruk och 
skyddsplaceringar. Kostnaderna har kunnat hållas på en lägre nivå främst 
genom att LVM-placeringar (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) har 
kunnat undvikas till förmån för frivilliga placeringar.

Placeringar av barn och unga på HVB (Hem för vård eller boende) ligger i nivå 
med andra kvartalet 2019. Däremot ser vi en tydlig kostnadsökning för 
kvartalet, som främst härrör till några kostnadskrävande nya placeringar där 
kostnadsökningen främst gäller LVU-vård (Lag om vård av unga). Några HVB-
placeringar har kunna omplaceras till vårt eget stödboende.

Antal barn och ungdomar som är familjehemsplacerade har minska något, så 
även kostnaderna. Samtidigt försöker vi rekrytera allt fler egna familjehem så att 
vi kan bygga en hållbar familjehemsbank.

Insatser i öppenvård för barn, unga, familjer och vuxna som behöver stöd har 
ökat under tredje kvartalet 2019. De som haft behov av insatser har kunnat ges 
det. Sammanfattningsvis pågår det hela tiden ett arbete med att använda våra 
öppenvårdsinsatser på bästa sätt för att skapa förändring för de som har behov 
och för att kunna undvika placeringar till förmån för hemmaplanslösningar när  
det är möjligt.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 29 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Verksamhetschef IFO
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-06

Social- och utbildningsnämnden

§ 147 Dnr 2019/202 – 70 

Synpunkter och klagomål kvartal 3 2019, individ- och 
familjeomsorgen - Rapport

Beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten.

Beskrivning av ärendet
Socialtjänsten är skyldig att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 
verksamheten samt vidta nödvändiga åtgärder för att säkra verksamhetens 
kvalitet. Det tredje kvartalet 2019 har tre klagomål inkommit. Enhetschefer och 
verksamhetschefer har mött de klagande för samtal om klagomålen och har 
lyssnat på kritiken som framförts. Förbättringsåtgärder som vidtagits handlar 
bland annat om att arbetet med att förkorta utredningstiderna behöver fortgå 
samt att kritik gällande bemötande framförts till de som berörts. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 29 oktober 2019.

______

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-06

Social- och utbildningsnämnden

§ 148 Dnr 2019/140 – 70 

Beslut i domstolar kvartal 3 2019, individ- och 
familjeomsorgen - Rapport

Beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i rapporten.

Beskrivning av ärendet
Social välfärd haft 17 beslut om bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL (Socialtjänstlagen) 
som överklagats och avgjorts i domstol under perioden 1 juli – 30 sept 2019. 

Antal överklagade beslut om bistånd som avgjorts i 
domstol

17

Domstol avslår överklagan från klient 15

Domstol bifaller överklagande från klient 0

Domstol upphäver och återförvisar det överklagade 
beslutet

2

Domstol avskriver det överklagade beslutet 0

I 15 av fallen har domstolen avslagit överklagan från klient.

I de fall där domstol upphävt och återförvisat beslutet har det i det ena fallet 
handlat om att nämnden avslagit en ansökan om bistånd till tandvårdskostnader 
på felaktiga grunder. Nämnden hade motiverat sitt avslag med att 
kostnadsförslag avseende omfattande tandvård inte hade lämnats in och 
godkänts av socialtjänsten förtroendetandläkare. Förvaltningsrätten menade att 
en sökande inte kan nekas ekonomiskt bistånd för tandvård uteslutande mot 
den hänvisningen och återförvisade målet för ny prövning. Förvaltningen 
utreder ansökan på nytt men har ännu inte fattat beslut. 

I det andra fallet hade nämnden avslagit en ansökan om försörjningsstöd med 
motivering att Försäkringskassan genom ett intermistiskt  beslut stoppat 
klientens bostadsbidrag då hon bedömts vara sammanboende och att 
socialtjänsten inte ska täcka upp för utebliven förmån i social-
försäkringssystemet som bedömts av annan huvudman. Som skäl för beslutet 
angavs också att behovet kunde tillgodoses på annat sätt då klientens make, 
som flyttat till Sverige från Danmark, hade kunnat validera sin utbildning, skaffa 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

sig och familjen en försörjning samt få danskt medborgarskap om han 
kvarstannat i Danmark. Förvaltningsrätten bedömde att nämnden inte haft fog 
att avslå ansökan på den grunden att socialtjänsten inte ska täcka upp för 
utebliven förmån i socialförsäkringssystemet, då inga uppgifter visade att det 
uteblivna bostadsbidraget berott på att klienten inte fullgjort sina skyldigheter 
gentemot Försäkringskassan. Det fanns heller inte några uppgifter som visade 
att hon underlåtit att söka någon annan form av bidrag som hon skulle kunna 
ha rätt till.  Förvaltningsrätten menade vidare att den omständigheten att 
mannen kunnat bidra till den gemensamma försörjningen om han kvarstannat i 
Danmark inte innebär att ansökan om försörjningsstöd utan vidare ska avslås. 
Även om makar är skyldiga att försörja varandra menar förvaltningsrätten att 
det som utgångspunkt också ska anses ingå i en skälig levnadsnivå för makar att 
leva tillsammans, inte minst när det förekommer små barn i familjen. 
Förvaltningsrätten bedömde slutligen att nämnden inte närmare utrett makens 
ekonomiska situation. Nämnden har därefter omprövat beslutet och beviljat 
ekonomiskt bistånd med 6 332 kr. 

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

______

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-06

Social- och utbildningsnämnden

§ 149 Dnr 2019/655 – 00 

Fastställande av sammanträdesdagar för nämnd och 
utskott år 2020

Beslut
Social- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagarna för år 2020.

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

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

  22 januari 

11 dec 2019 5 februari 19 februari 19 februari 

19 februari 11 mars 25 mars 25 mars  

25 mars 8 april 29 april 29 april

29 april 13 maj 27 maj 27 maj

27 maj 10 juni 24 juni 24 juni

24 juni 12 augusti 26 augusti 26 augusti

26 augusti 9 september 23 september 23 september

23 september 7 oktober 21 oktober 21 oktober

21 oktober 18 november 2 december 2 december

Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet den 23 oktober 2019, § 89.

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 9 oktober 2019.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Behandling
I tjänsteskrivelsen anges fel datum för ordförandeberedningen i september, 
skall vara 23 september.

______

Beslut skickas till
Ledamöter och ersättare SUN
Förvaltningskansli
Förvaltningens chefsgrupp
Kommunstyrelsens kansli
Skolskjutsansvarig 
Publicering kommunens hemsida
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-06

Social- och utbildningsnämnden

§ 150 Dnr 2019/658 – 71 

Kvalitetsrapport 2018-2019 - förskola

Beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten.

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

Uppföljning av resultat och insatser på föregående års styrkort ingår.

Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet den 23 oktober 2019, § 82.

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 15 oktober 2019.

3. Kvalitetsrapport 2018/2019 – förskolan, daterad 31 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom, inklusive handlingar
Verksamhetschef förskola
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-06

Social- och utbildningsnämnden

§ 151 Dnr 2019/72 – 71 

Behov av förskoleplatser 2020--2024

Beslut
1. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta 

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

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

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

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

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

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

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

Våren 2020 saknas det 101 platser 

Våren 2021 saknas det 16 platser, mindre barngrupper saknas196 platser

Våren 2022 överskott 9 platser, mindre barngrupper saknas171 platser 

Våren 2023 överskott 29 platser, mindre barngrupper saknas 151platser 

Våren 2024 överskott 43 platser, mindre barngrupper saknas 137 platser
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De pågående projekten Bäret, Skogsgläntan och Seco Tools är alla med i denna 
beräkning, vilket innebär att 120 platser kommer att stå färdiga under 2020. 
Trots detta räcker inte platserna till under den närmsta tidsperioden samt för 
det långsiktiga arbetet med att minska barngrupperna.

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

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

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

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

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

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 oktober 2019, 81 och beslutade att 
föreslå att förvaltningens beslutspunkt två (2) utgår och ersätts med uppdrag till 
förvaltningen att till nämndens möte i mars 2020 ta fram en plan för att på sikt 
minska barngrupperna. I planen ska även ekonomisk konsekvens redovisas.

Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet den 23 oktober 2019, § 81.

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 14 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Verksamhetschef förskola för verkställighet
Verksamhetschef skola för verkställighet
Förvaltningschef för verkställighet
Bevakning social- och utbildningsnämnden mars 2020
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-06

Social- och utbildningsnämnden

§ 152 Dnr 2019/528 – 60 

Kvalitetsrapport 2018-2019 - skola

Beslut
Social- och utbildningsnämnden noterar redovisningen av rapporten.

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

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

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

- Normer och värden & Elevers ansvar och inflytande

- Skola och hem

- Övergång och samverkan

- Skolan och omvärlden

- Bedömning och betyg

- Rektors ansvar

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

Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet den 23 oktober 2019, § 83.

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 oktober 2019.

3. Kvalitetsrapport 2018-2019 – verksamhetsområde skola, daterad 17 oktober 
2019.

20



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom, inklusive handlingar
Tf verksamhetschef skola
Verksamhetsutvecklare (MC)
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4)

2019-11-06

Social- och utbildningsnämnden

§ 153

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
2019-10-17 § 79 Ändring av taxan för förskolan 

2019-10-23 § 80, 84

Social- och utbildningsnämndens individutskott
2019-10-07 § 240—243
2019-10-09 § 244—263 

Verksamhetschef förskola 
20-21/2019 Beslut om barnomsorg på obekväm
 arbetstid
22/2019 Förordnande som vik rektor Sörviks 
  och Skogsgläntans förskolor
23-32/2019 Beslut om barnomsorg på obekväm
 arbetstid

Tf verksamhetschef skola  
14/2019 Förordnande som vik rektor Kyrk- 
  skolan 7-9
15/2019 Beslut om placering på fritidshem på
  obekväm arbetstid
16/2019 Förordnande som vik rektor Kyrk- 
  skolan 7-9

22



          2(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17-19/2019 Beslut om placering på fritidshem på
  obekväm arbetstid

Rektor Grängesbergs och Fredriksbergs förskolor 
0/2019 Förordnande som vik rektor Gränges- 
  bergs och Fredriksbergs förskolor

Rektor Nyhammars förskola
2/2019 Beslut om utökad tid i förskola
3/2019 Beslut om utökad tid i förskola

Rektor Junibackens skola 
57/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/626
 eller kränkande behandling av elev
58/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/612
 eller kränkande behandling av elev
59/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/620
 eller kränkande behandling av elev
60/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2018/437
 eller kränkande behandling av elev
61/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/624
 eller kränkande behandling av elev
62/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/568
 eller kränkande behandling av elev
63/2019 Förordnande som vik rektor

Rektor Knutsbo skola 
12/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2017/507
 eller kränkande behandling av elev
13/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2017/490
 eller kränkande behandling av elev
14/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/706
 eller kränkande behandling av elev
15/2019 Förordnande som vik rektor 

Bitr rektor Kyrkskolan (SB) 
1/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/100 (932)
 eller kränkande behandling av elev

Rektor Kyrkskolan 7-9 
32/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (871)
 eller kränkande behandling av elev
33/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (885)
 eller kränkande behandling av elev
34/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (886)
 eller kränkande behandling av elev
35/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (910)
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 eller kränkande behandling av elev
36/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (911)
 eller kränkande behandling av elev
37/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (912)
 eller kränkande behandling av elev
38/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (913)
 eller kränkande behandling av elev
39/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (914)
 eller kränkande behandling av elev
40/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (928)
 eller kränkande behandling av elev
41/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (929)
 eller kränkande behandling av elev
42/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (930)
 eller kränkande behandling av elev
43/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (933)
 eller kränkande behandling av elev
44/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (945)
 eller kränkande behandling av elev
45/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (946)
 eller kränkande behandling av elev
46/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (947)
 eller kränkande behandling av elev
47/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (948)
 eller kränkande behandling av elev
48/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/51 (949)
 eller kränkande behandling av elev

Rektor Lorensbergaskolan F-3 
10/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/707 - 64
 eller kränkande behandling av elev

Rektor Lorensbergaskolan 4-6  
25/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/273 - 64
 eller kränkande behandling av elev
26/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/134 - 64
 eller kränkande behandling av elev
27/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/272 - 64
 eller kränkande behandling av elev
28/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2018/658 - 64
 eller kränkande behandling av elev
29/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/134 - 64
 eller kränkande behandling av elev
30/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/656 - 64
 eller kränkande behandling av elev
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31/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/656 - 64
 eller kränkande behandling av elev
32/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2017/213 - 64
 eller kränkande behandling av elev
33/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/371 - 64
 eller kränkande behandling av elev
34/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2018/63 - 64
 eller kränkande behandling av elev
35/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/698 - 64
 eller kränkande behandling av elev
36/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2018/684 - 64
 eller kränkande behandling av elev
37/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2018/661 - 64
 eller kränkande behandling av elev
38/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/656 - 64
 eller kränkande behandling av elev

Rektor Lorensbergaskolan 7-9 
9/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/720 
 eller kränkande behandling av elev
10/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/216
 eller kränkande behandling av elev
11/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/144
 eller kränkande behandling av elev
12/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2018/462
 eller kränkande behandling av elev
13/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2017/501
 eller kränkande behandling av elev
14/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/607
 eller kränkande behandling av elev

Bitr rektor Vasaskolan (SB) 
31/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/45 (906)
 eller kränkande behandling av elev
32/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/45 (907)
 eller kränkande behandling av elev
33/2019 Beslut om utredning av diskriminering SUN 2019/45 (931)
 eller kränkande behandling av elev

Enskilda individärenden individ- och familjeomsorgen
Registreringsdatum 2019-10-01—31, sid 1--171

______

Beslut skickas till
Akten

25



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-06

Social- och utbildningsnämnden

§ 154

Redovisning av meddelanden

Beslut
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen 
a) SUN 2019/546 – 64

Uppföljning av beslut om att lämna anmälan till Ludvika kommun, 
Parkskolan (dnr SI 2019:7773)

b) SUN 2019/691 – 64
Beslut med anledning av anmälan mot Kyrkskolan i Ludvika kommun
(dnr SI 2019:7745)

Barn- och elevombudet 
c) SUN 2019/498 – 64

Beslut efter anmälan om kränkande behandling av elev vid Lorensberga- 
skolan (dnr 3.8-SI 2019:5031) 

d) SUN 2019/729 - 64
Begäran om yttrande efter anmälan om kränkande behandling vid Park- 
skolan (dnr SI 2019:8140)

e) SUN 2019/729 – 64
Vissa delar i ärende om anmälan av kränkande behandling vid Parkskolan 
överlämnas till Arbetsmiljöverket (dnr SI 2019:8140)

Arbetsmiljöverket 
f) SUN 2019/538 – 02

Föranmälan av inspektion vid Parkskolan (beteckning 2019/048370)

Kommunfullmäktige Ludvika kommun 
g) SUN 2019/301 – 04

Avslag på begäran om utökad budget för SUN 2019. KF 2019-10-07 § 129

h) SUN 2019/745 – 00
Redovisning av uppdrag samt antagande av nomenklatur för politiska 
instanser i Ludvika kommun. KF 2019-10-07 § 130
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Kommunstyrelsen Ludvika kommun 
i) SUN 2019/421 – 04

Rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 3, år 2019
KS 2019-10-22 § 196

j) SUN 2019/347 – 00
Fastställande av plan för kommunövergripande intern kontroll år 2020. 
KS 2019-10-22 § 198

k) SUN 2019/382 – 00
Svar på granskning av styrning, ledning och kontroll inom SUN.
KS 2019-10-22 § 203

l) SUN 2019/744 – 29
Godkännande av slutrapport ”Effektivisering av fastighetsorganisationerna 
i Ludvika kommun”. KS 2019-10-22 § 206

m) Antagande av riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och 
jubileumsbidrag för föreningar. KS 2019-10-22 § 209

n) Fastställande av sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen, dess utskott 
och fullmäktige. KS 2019-10-22 § 212

Myndighetsnämnden miljö och bygg Ludvika kommun 
o) SUN 2019/652 – 29

Beslut om miljösanktionsavgifter gällande fastighet Gonäs 1:151. 
MMB 2019-10-16 § 180

______

Beslut skickas till
Akten

27


	Protokoll förstasida
	Budgetuppföljning september 2019, utbildning - Redovisning
	Beslut SUN 2019-11-06
Budgetuppföljning september 2019 - Utbildning

	Budgetuppföljning september 2019, individ- och familjeomsorg - Redovisning
	Beslut SUN 2019-11-06
Budgetuppföljning september 2019 - individ- och familjeomsorg

	Åtgärdsplan utifrån budgetuppföljning 2019, individ- och familjeomsorgen - Återrapport 3
	Beslut SUN 2019-11-06
Åtgärdsplan utifrån budgetuppföljning 2019, social välfärd - Återrapport 3

	Uppföljning av social- och utbildningsnämndens åtgärdsplan för budget 2019
	Beslut SUN 2019-11-06
Uppföljning av social- och utbildningsnämndens åtgärdsplan för budget 2019
	Sida 1
	Sida 2


	Sommarprojekt 2019, individ- och familjeomsorgen (IFO) - Rapport
	Beslut SUN 2019-11-06
Sommarprojekt 2019, individ- och familjeomsorgen (IFO) - Rapport
	Sida 1
	Sida 2


	Statistik från individ- och familjeomsorgen kvartal 3 2019 - Rapport med analys och åtgärder
	Beslut SUN 2019-11-06
Statistik från social välfärd kvartal 3 2019 - Analys och åtgärder
	Sida 1
	Sida 2


	Synpunkter och klagomål kvartal 3 2019, IFO - Rapport
	Beslut SUN 2019-11-06
Synpunkter och klagomål kvartal 3 2019, IFO - Rapport

	Beslut i domstolar kvartal 3 2019, IFO - Rapport
	Beslut SUN 2019-11-06
Beslut i domstolar kvartal 3 2019, IFO - Rapport
	Sida 1
	Sida 2


	Fastställande av sammanträdesdagar för nämnd och utskott år 2020
	Beslut SUN 2019-11-06
Sammanträdesdagar för nämnd och utskott år 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Kvalitetsrapport 2018/2019 - förskola
	Beslut SUN 2019-11-06
Kvalitetsrapport 2019 och verksamhetsplan 2020 - förskola

	Behov av förskoleplatser 2020-2024
	Beslut SUN 2019-11-06
Behov av förskoleplatser 2020-2024
	Sida 1
	Sida 2


	Kvalitetsrapport 2018/2019 - skola
	Beslut SUN 2019-11-06
Kvalitetsrapport 2018-2019 och verksamhetsplan 2020- skola
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av delegationsbeslut
	Beslut SUN 2019-11-06
Redovisning av delegationsbeslut
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Redovisning av meddelanden
	Beslut SUN 2019-11-06
Redovisning av meddelanden
	Sida 1
	Sida 2



