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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-08-31 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 97   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärenden tillkommer: 
- Internationell skola – Uppdrag  
 
Ändrad ordning i föredragningslistan: 
- Ärendet ”Bidrag till fristående verksamhet. Beslut om grundbelopp för 

Olympicaförskolan 2022” flyttas näst sist, efter ärendet ”Redovisning av 
meddelanden”. 

______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-08-31 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 98   

 

Verksamhetsinformation från kommunens 
högstadieskolor (årskurs 7-9) 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
De tre rektorerna på högstadieskolorna Fredriksbergsskolan, Kyrkskolan och 
Lorensbergaskolan informerar nämnden om sina verksamheter. 
 
Bland annat berättar de om personal- och elevantal, lärarbehörighet, 
meritvärden och gymnasiebehörighet, organisation av arbetslag, stödfunktioner, 
samarbeten mellan skolorna och det förebyggande arbetet för att förbättra 
elevernas mående. 
______ 
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1(1) 

2022-08-31 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 99  Dnr 2022/32 – 04  

 

Budgetuppföljning juli 2022 - Utbildning 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt 
bilaga 1 daterad 24 augusti 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens verksamhetsområdet 
Utbildnings ekonomiska läge avser perioden januari−juli 2022, och innefattar en 
prognos till årets slut (tjänsteskrivelsens bilaga 1).  

Driftkostnader Utbildning. Under perioden var nämndens nettokostnader för 
den löpande verksamheten inom Utbildning totalt 27,8 mnkr lägre än periodens 
budgeterade nivå, med störst avvikelse för personalskuldsförändring om -14,0 
mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret visar på ett budgetunderskridande 
med 8,0 mnkr varav 4,8 mnkr avser medel som i år hade reserverats för 
öppnande av nya förskoleavdelningar (Ljunghällen), vilka nu försenats till HT-
23, och därutöver främst beräknas taxor och interkommunala intäkter utfalla 
högre än beräknat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 24 augusti 2022.  

Bilaga 1. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering ekonomi, 
januari--juli år 2022, daterad den 24 augusti 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten för sammanställning  
Controller (NA) 
Akten  
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1(2) 

2022-08-31 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 100  Dnr 2022/32 – 04  

 

Budgetuppföljning juli 2022 – Individ- och 
familjeomsorgen 

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

bilaga 1 daterad 23 augusti 2022. 

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för 
att bidra till en ekonomi i balans 2022, enligt bilaga 2 daterad 23 augusti 
2022. 

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

Beskrivning av ärendet 
Denna rapportering av IFO Social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge 
avser perioden januari−juli 2022, och innefattar en prognos till årets slut 
(tjänsteskrivelsens bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder 
som framgår av  handlingsplanen (tjänsteskrivelsens bilaga 2).  

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 2,5 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 
positiv avvikelse för område personal och störst negativ avvikelse för område 
beroendevård och ekonomiskt bistånd. Utan ytterligare åtgärder väntas det till 
årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 3,5 mnkr. Därför föreslås i en 
handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för helåret – 
som beaktar strukturplaneuppdragen och handlingsplanens åtgärder – är att 
driftbudgeten kommer att hållas. 

Investeringar. IFO har ingen investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 23 augusti 2022. 
Bilaga 1. Social- och utbildningsnämnden IFO rapportering av driftkostnader 
och investeringar, daterad 23 augusti 2022. 
Bilaga 2. Social- och utbildningsnämnden IFO handlingsplan med åtgärder för 
att bidra till en ekonomi i balans 2022, daterad 23 augusti 2022. 

 
______ 

6



  
      

 
      

 

2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Ekonomienheten för sammanställning  
Controller (CA) 
Akten  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-08-31 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 101  Dnr 2022/12 – 29  

 

Komplettering av tidigare beslut om nybyggnation och 
upprustning av förskola Magneten 

Beslut 
Social och utbildningsnämnden uppdrar till Ludvika kommunfastigheter att 
utreda/förprojektera för en utbyggnad av Magnetens förskola. 

Beskrivning av ärendet 
Vid social- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj 2022 § 67 
beslutade nämnden att godkänna kostnadsbedömning för nybyggnation och 
upprustning av Magnetens förskola, samt att skicka ärendet vidare till 
finansutskottet för fortsatt hantering. För att ärendet ska kunna utredas vidare i 
syfte att ta fram en förprojektering behöver även beslut om detta fattas av 
nämnden.  

Därmed föreslås social- och utbildningsnämnden fatta beslut om att uppdra till 
Ludvika kommunfastigheter AB att utreda/förprojektera för utbyggnad av 
Magnetens förskola. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 25 augusti 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Ludvika kommunfastigheter AB för verkställighet, inklusive tjänsteskrivelse 
Verksamhetschef förskola 
Akten 
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2022-08-31 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 102  Dnr 2022/59 – 60  

 

Resultatuppföljning skola åk 6-9 vårterminen 2022 - 
Rapport  

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar redovisningen av rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
När denna tjänsteskrivelse skrivs är de officiella meritvärdena för vårterminen 
2022 ännu inte publicerade av Skolverket. Statistiken har hämtats från 
förvaltningens system Hypergene.  
 
Statistik för jämförelsegruppen ”Alla kommuner (ovägt medel)” avser elever i 
kommunala skolor och har hämtats från Kolada (databas för kommuner och 
regioner). 
 
Det preliminära genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 (årskull 2006) i 
Ludvika kommun vårterminen 2022 är 204,8 poäng (213,0 poäng år 2021). 
Ludvikas värde är lägre än värdet för jämförelsegruppen (220,4 poäng år 2021). 
 
Den preliminära gymnasiebehörigheten för årskurs 9 (årskull 2006) i Ludvika 
kommun vårterminen 2022 är 85,6% (84,2% år 2021). Ludvikas värde är högre 
än genomsnittet för jämförelsegruppen (83,4% år 2021). 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetsutvecklare (MC) 
Verksamhetschef skola 
Akten 
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Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 103  Dnr 2022/334 – 75  

 

Sommarprojekt 2022, individ- och familjeomsorgen 
(IFO) - Rapport 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten.  

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med beslut av social- och utbildningsnämnden har verksamhet 
anordnats tre veckor under perioden 13 juni – 1 juli 2022 och skedde i direkt 
anslutning till skolavslutningen. Sommarprojektet är en verksamhet som inte är 
lagstadgad.  

Målgruppen har varit högstadieelever födda 2006 – 2008. Ungdomarna har eller 
haft kontakt med IFO under det senaste året och bedöms befinna sig i riskzon 
för en ogynnsam utveckling. Syftet har varit att ge ungdomarna en strukturerad 
vardag under en begränsad tidsperiod, med möjlighet till social träning och få 
inblick i en arbetsplats vardag.  

Antalet platser som beräknats för årets sommarprojekt var 20 ungdomar. 16 
stycken ungdomar fullföljde sitt deltagande, 1 ungdom fick avsluta sitt 
deltagande efter några dagar på grund av dåligt uppförande på praktikplatsen. 3 
ungdom valde att hoppa av dagen innan projektet startade. Könsfördelningen 
blev 6 flickor och 10 pojkar som deltog och fullföljde. Deltagare har under hela 
projektprocessen från tidig vår till avslutsdagen växt och utvecklats på ett 
berörande sätt. 

Under 14 arbetsdagar har ungdomarna vistats på en arbetsplats som 
praktikanter och sista dagen är det avslutningsdag som i år var i Ludvika.  

Årets sommarprojekt har fungerat bra trots omständigheterna att 
fältsocionomerna inte har klivit på sina tjänster fullt ut. Kontakten mellan 
fältsocionomer, övrig IFO-personal och arbetsplatser har fungerat bra. 
Flitpengen har varit 35 kr i timmen, totalkostnaderna uppgick till 59 324 kr, en 
snittkostnad på 3 708 kr per deltagande ungdom.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2022.  
Slutrapport - Sommarprojektet 2022. 
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______ 
 

Beslut skickas till 
Fältsocionomer (MÅ), (EA) 
Akten 
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Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 104  Dnr 2022/337 – 75  

 

Beslut om deltagande i samverkan om regionalt HVB-
hem (Hem för vård eller boende) 

Beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till att ingå i en regional 

samverkan i form av ett regionalt HVB-hem. HVB-hemmet riktar sig till 
unga män och kvinnor samt icke-binära personer (16-20 år) med misstanke 
om samsjuklighet i form av riskbruk, skadligt bruk eller 
beroendeproblematik i kombination med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och/eller andra psykiska besvär. 
 

2. Verksamhetschef IFO får i uppdrag att teckna och ingå samverkansavtal 
med värdkommunen, Borlänge kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Våren 2019 gav Dalarnas kommunchefsnätverk ett uppdrag till 
Socialchefsnätverket att hitta möjliga samarbetsområden för att gemensamt 
möta utmaningar kring t.ex. ekonomi och kompetensförsörjning. Borlänge 
kommun fick ansvar för att leda en process för ett regionalt 
behandlingshem/stödboende och en förstudie togs fram. Förstudien låg till 
grund för att kommundirektörnätverket sedermera beslutade att Borlänge 
kommun skulle ansvara för planering och uppstart av ett regionalt HVB- hem.  
2021 beslutade 13 kommuner i Dalarna att ställa sig bakom en avsiktsförklaring 
om att starta ett gemensamt HVB-hem med inriktning missbruk och NPF- 
problematik. Förutsättningarna och inriktningen på satsningen förändrades 
december 2021 då Region Dalarna förklarade intresse av att agera som 
gemensam huvudman för HVB-hemmet tillsammans med övriga kommuner.  
En slutrapport och verksamhetsbeskrivning av ett regionalt HVB-hem har 
tagits fram i samverkan med de 13 deltagande kommunerna1 och Region 
Dalarna och, se bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av slutrapport   
Ansvaret för personer med missbruk och beroende vilar på två huvudmän. Med 
hänsyn till detta är Region Dalarna och de 13 kommunerna i Dalarna i projektet 
överens om att det finns ett behov av en ny samordnad organisation som tar 

 
1 Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Vansbro, 
Älvdalen, 
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hänsyn till att beroendet är en multidisciplinär problematik orsakad av 
biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Region Dalarna och kommunerna 
är vidare överens om behovet av ett gemensamt regionalt HVB-hem som ska 
öka synergierna mellan de kommunala och regionala insatserna.  
Det finns behov av ett regionalt HVB-hem riktar sig mot unga män och 
kvinnor samt icke-binära personer från 16 år till och med 20 år där det finns 
misstanke om samsjuklighet i form av riskbruk, skadligt bruk eller 
beroendeproblematik i kombination med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och- eller andra psykiska besvär. Målet är att HVB-
hemmet ska bedrivas med individens behov i fokus samt utifrån ett kvalitativt 
och ekonomiskt hållbart perspektiv. I vilket alla deltagande kommuner och 
Region Dalarna ska ha inflytande, delaktighet och ansvar för. HVB-hemmet 
kommer att omfatta 10 vårdplatser, vårdtiden beräknas vara mellan 12-24 
veckor.  
 
HVB-hemmet ska: 
1. Behandla riskbruk, skadligt bruk och beroendesjukdom. 
2.  Utreda och behandla misstänkta neuropsykiatriska diagnoser samt andra 
psykiska sjukdomar såsom personlighetssyndrom, PTSD, ångestsyndrom och 
depression. 
3.  Erbjuda sociala stödinsatser.. 
 
För att säkerställa inflytande, delaktighet och ett gemensamt ansvar för HVB-
hemmet har en styrmodell tagits fram. En styrgrupp ska tillsättas av 
representanter från varje deltagande kommun Region Dalarna och. Styrgruppen 
ska ha en strategisk funktion och ett övergripande ansvar för HVB-hemmet. 
Styrgruppen ansvarar vidare för att följa upp HVB-hemmets ekonomi och 
kvalité. Styrgruppen har mandat att fatta eventuella beslut om HVB-hemmets 
ändrade inriktning och innehåll, samt vid behov fatta beslut om åtgärder. Vidare 
ansvarar styrgruppen för samverkansavtalet. Styrgruppen beslutar om eventuella 
förändringar av avtalet under pågående avtalstid.  
 
Utformningen av det nya regionala HVB-hemmet är i linje med de nationella 
riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. I riktlinjerna framgår 
att det är viktigt att personer med samsjuklighet får hjälp med båda tillstånden 
samtidigt, hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda integrerade 
behandlingsmetoder som fokuserar på både det psykiska tillståndet och 
missbruket eller beroendet. Detta med anledning av att missbruks- och 
beroendevården omfattar ett brett spektrum av vård- och stödinsatser, som 
faller inom både det sociala och det medicinska området.  
 
Det Regionala HVB- hemmet kommer därmed att tillgodose behoven inom 
dessa områden. HVB-hemmet kommer att möta upp den enskildes 
sammansatta behov via en nära och effektiv samverkan mellan både huvudmän 
och verksamheter. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från arbetsutskott den 17 augusti 2022 § 41. 
Slutrapport Regionalt HVB-hem. 
Förstudie Regionalt HVB-hem.  

Behandling 
Fredrik Trygg (SD) yrkar bifall till förslaget. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Projektledare Jasmin Åslund Löf, Borlänge kommun 
Verksamhetschef IFO för verkställighet 
Akten 
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Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 105  Dnr 2019/77 – 00  

 

Fastställande av reviderad delegationsordning för 
individ- och familjeomsorgen 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade delegationsordningen 
för verksamheten individ- och familjeomsorgen. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från arbetsutskottet den 17 augusti 2022 § 42.  
Tjänsteskrivelse daterad den 4 augusti 2022. 
Delegationsordning individ- och familjeomsorgen. 
Ändringar i delegationsordning IFO augusti 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Personal IFO, inklusive delegationsordning 
Kommunstyrelsens kansli för publicering, inklusive handlingar  
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-08-31 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 106  Dnr 2022/328 – 00  

 

Fastställande av dokumenthanteringsplan för social- 
och utbildningsnämnden 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade 
dokumenthanteringsplanen som antogs 25 mars 2015 och nu är reviderad, 
daterad 22 juni 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har reviderat dokumenthanteringsplan för social- och 
utbildningsförvaltningen daterad 25 mars 2015. 

Revideringen har bestått av uppdateringar av databärare, ändringar av 
systembeteckningar och borttagande av dubbla skrivningar. Anpassat 
dokumentet utifrån SKR:s i ”Bevara eller gallra”. 

Delen om Skolbibliotek är helt borttaget då den ska omarbetas helt. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från arbetsutskottet den 17 augusti 2022 § 44. 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 juli 2022. 

Social- och utbildningsnämndens reviderade dokumenthanteringsplan. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens kansli för publicering 
Förvaltningens gemensamma chefsgrupp 
Berörda inom förvaltningens kansli 
Skolhandläggare 
Berörda inom IFO 
Akten 
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Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 107   

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ord-
förande och tjänstemän enligt en av social- och utbildningsnämnden antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och utbildnings-
nämnden. Redovisningen innebär inte att social- och utbildningsnämnden får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det social- och ut-
bildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2022-08-17 § 39, 43, 45-49 

Social- och utbildningsnämndens individutskott 
2022-07-05 § 208--236 
2022-07-27 § 237—247 
2022-08-01 § 248 
2022-08-24 § 249—282  

Tf förvaltningschef (B FN)  
7-8/2022 Gymnasieskolans samfond höst- SUN 2022/146 - 63 
   terminen 2022 

9/2022 Beslut om befrielse från avgift SUN 2022/398 – 04 

25-27/2022 Beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid 

19-23/2022 Beslut om skolbarnomsorg på obekväm 
   arbetstid 

Tf verksamhetschef förskola (A-S G)  
24/2022 Beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid 

Verksamhetschef förskola (EW)   
1/2022 Beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid 
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Verksamhetschef skola  
-  -  - Yttrande till Barn- och elevombudet SUN 2022/355 – 64 
    efter anmälan om kränkande behandling 
   Sunnansjö skola (dnr SI 2022:6215) 

-  -  - Yttrande till Barn- och elevombudet SUN 2022/372 – 64 
    efter anmälan om kränkande behandling 
   Solviksskolan (dnr SI 2022:6376) 

Rektor Bäret och Håksberg förskolor  
2/2022 Förordnande som vik rektor förskolorna SUN 2022/247 – 2 
  Bäret och Håksberg 

Rektor Sörviks förskola 
7/2022 Barnomsorgsplacering – barnets behov SUN 2022/351 (1) 
   på grund av familjens situation 

Rektor särskolan 
5-12/2022 Mottagande i särskolan 

Rektorer   
- - -   Sammanställning över rektors delegations-  
   beslut gällande kränkande behandling under  
   perioden 2022-06-15—08-23 
 
Enskilda individärenden individ- och familjeomsorgen 
Registreringsdatum 2022-06-01—07-31, sid 1--275 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-08-31 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 108   

 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och elevombudet  
a) SUN 2022/355 – 64  

Begäran om yttrande efter uppgifter om kränkande behandling vid 
Sunnansjö skola (dnr SI 2022:6215) 

b) SUN 2022/355 – 64 
Beslut gällande Sunnansjö skola: Ärendet prövas inte (dnr SI 2022:6215)  

c) SUN 2022/372 – 64  
Begäran om yttrande efter uppgifter om kränkande behandling vid 
Solviksskolan (dnr SI 2022:6376) 

d) SUN 2022/372 – 64 
Beslut gällande Solviksskolan: Ärendet prövas inte (dnr SI 2022:6376)  

Inspektionen för vård och omsorg   
e) SUN 2022/886 - 75 

Beslut efter tillsyn av stödboende i Ludvika kommun  
(dnr 3.2.2-07950/2022-8) 

Kommunfullmäktige   
f) SUN 2022/380 – 04  

Beredning inför ansvarsprövning av styrelsen och nämnderna 
verksamhetsåret 2021, KF 2022-06-27 § 43 

g) SUN 2022/381 – 04 
Fastställande av strategisk plan med ekonomiska ramar för 2023-2025,  
KF 2022-06-27 § 49 

h) SUN 2022/382 – 04 
Antagande av avgifter och taxor för 2023, KF 2022-06-27 § 50 
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunstyrelsen   
i) SUN 2022/32 – 04 

Koncernrapportering av mål och ekonomi, andra uppföljningstillfället 2022, 
KS 2022-06-14 § 74 

j) SUN 2020/392 – 61 
Utvärdering av utfallet med maximalt 45 minuters väntetid för skolskjuts, 
KS 2022-06-14 § 83 

k) SUN 2022/33 – 10 
Övergripande riktlinje för kommunens arbete med barn och unga,  
KS 2022-06-14 § 86 

Vård- och omsorgsnämnden   
l) SUN 2022/379 – 62  

Återrapportering av strukturplansåtgärd år 2022, pedagogiska måltider,  
VON 2022-06-28 § 65 

Kultur- o samhällsutvecklingsförvaltningen, vh-område miljö och 
bygg   
m) SUN 2022/399 – 29 

Inspektionsrapport Vasaskolan (dnr 2021-1859) 

n) SUN 2022/400 – 29 
Inspektionsrapport Fredriksbergsskolan (dnr 2022-1565) 

o) SUN 2022/401 – 29  
Inspektionsrapport Parkskolan (dnr 2022-1913) 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-08-31 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 109  Dnr 2022/394 - 04 

 

Bidrag till fristående verksamhet. Beslut om 
grundbelopp för Olympicaförskolan 2022 

Beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp förskola 2022 för 

barn vid förskola till 138 909 kr per barn och år. 

2. Beslut om bidragsbelopp enligt punkt 1 gäller fr o m 1 augusti 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Skollagen 2010:800 8 kap. §§ 21-24 ska hemkommunen lämna bidrag för 
varje barn vid förskola 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 förskolor.  

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. Då Olympica hyr 
verksamhetslokalerna för förskolan i Håksberg av kommunens fastighetsbolag 
LKF AB, har uppgifter därifrån inhämtats om aktuell hyra, vilken sedan 
dividerats med antal inskrivna barn i augusti 2022, för att ge bidragsbelopp per 
barn avseende lokaler. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från arbetsutskottet daterad den 17 augusti 2022 § 40. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 augusti 2022. 

Bidrag till Olympica Håksberg; förskola 2022 daterad den 8 augusti 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Huvudman för Olympicaförskolan Håksberg, Lillvägen 2, 776 36 Hedemora  
Verksamhetschef förskola 
Controller (NA) 
Akten  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-08-31 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 110  Dnr 2022/424 – 61  

 

Internationell skola - uppdrag 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram 
ekonomiskt och organisatoriskt underlag inför beslut om internationell skola 
vid nämndens möte den 28 september 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022 behandlade ärendet om en internationell 
skola och föreslog fullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen och social- och 
utbildningsnämnden att, tillsammans med övriga kommunkoncernen i berörda 
områden, arbeta för en internationell skola på gymnasienivå och grundskola i 
Ludvika kommuns regi. 

Behandling 
Håkan Frank (M) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ekonomiskt 
och organisatoriskt underlag inför beslut i social- och utbildningsnämnden i 
september 2022. 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget och finner att 
social- och utbildningsnämnden beslutat detta. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Social- och utbildningsnämnden 28 september 2022. 
Akten 
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