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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 50   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragninglistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärende tillkommer: 
- Internationell skola - Information 
______ 
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2022-09-14 
 

  

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 51  Dnr 2021/657 – 71  

 

Förskolekön september 2022 - Rapport 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av beläggning, 
kösituation samt barngruppernas storlek. 

Beskrivning av ärendet 
Siffrorna är hämtade ur Tieto per 1 september 2022 

- 1292 barn har en placering inom kommunens förskola. 

- 58 barn står i kö till plats under vårterminen. 

- 21 st har tackat nej till skäligt erbjudande inför vårterminen. 

- 41 barn står i kö till plats under höstterminen. 

- 118 st förskoleplatser finns till förfogande, varav 36 st i centrala 
Ludvika och 82 st platser utanför centrala Ludvika. 

- Per den 1 september ligger barngruppensstorlek på 14,9 barn per 
avdelning. 

- När förvaltningen har placerat på alla tillgängliga platser inom 
kommunen landar barngruppernas storlek på 16,2 barn per avdelning.  

- 54 % av barnen på förskolan är i åldern 1-3 år. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2022. 
Kösituationen 2022-09-01 
______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden 
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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 52  Dnr 2020/225 – 71  

 

Revidering av regler för barnomsorg på obekväm 
arbetstid  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden antar de reviderade reglerna för barnomsorg 
på obekväm arbetstid.  

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen föreslår revideringar av ”Regler barnomsorg på obekväm 
arbetstid” beslutade 27 maj 2020.  

Verksamheten är inte lagstadgad i sig men förvaltningen har ett ansvar som 
verksamhetsutförare och arbetsgivare som båda ska fungera i relation till 
varandra. 

a) Under punkt 1.1 Barnomsorg på obekväm arbetstid, stycke 
tre 

Nuvarande regelverk: Om behovet är före kl 05.30, måste man lämna kvällen 
innan både vardagar och helger.  

Reviderat regelverk: Om behovet är före kl 05.30, måste man lämna kvällen 
innan både vardagar och helger. Tid för hämtning kvällstid bestäms i samråd 
med rektor, dock senast kl 22.00. 

b) Under punkt 3 Ansökan 
Förtydligande om blanketter. 

c) Under punkt 4.1 Schema  
Nuvarande regelverk: Efter erhållet beslut ska schema för barnets vistelsetid 
lämnas fyra veckor i förväg, gällande minst fyra veckor åt gången. Schemat ska 
omfatta både ordinarie tider och ob-tider. Ändringar av schema kan göras om 
verksamhetens planering tillåter det.  

Reviderat regelverk: Efter erhållet beslut ska schema för barnets vistelsetid 
lämnas två veckor i förväg, gällande minst fyra veckor åt gången. Schemat ska 
omfatta både ordinarie tider och ob-tider. Ändringar av schema kan göras om 
verksamhetens planering tillåter det.  
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2022. 
2. Regler barnomsorg på obekväm arbetstid, reviderat 2022-08-17. 
 
______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden 
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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 53  Dnr 2022/395 – 33  

 

Upprustning av utomhusmiljö/skolgård Björkås 
särskola 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden beslutar att prioritera iordningställande av 

utemiljön för Björkås särskola. 

2. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till Ludvika kommunfastigheter 
AB (LKFAB) att genomföra iordningställande av utemiljön för särskolans 
verksamhet vid Björkås. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommuns särskola flyttades hösten 2017 från Vasaskolan i Ludvika till 
Björkås i Grängesberg. Behovet av skolgård med tillgänglig utomhusmiljö för 
eleverna i denna verksamhet påvisades i RKA:n (riskbedömning och 
handlingsplan) som gjordes av skyddsombud, personal och rektor i februari 
2017. 

Verksamheten budgeterade i samband med flytten 500 tkr för att anpassa 
utomhusmiljön, i övrigt hänvisades eleverna att nyttja förskolans utegård. De 
500 tkr investerades i en gunga för rullstolsburna med anpassning av underlaget 
samt en gångväg ut i skogen. 

Iden om att förskolebarn och särskoleelever skulle samverka om förskolans 
utegård har inte varit lyckosam utifrån särskoleelevernas förutsättningar, behov 
och anpassningar. Björkås särskola har 43 elever från åk 1-9.  
Elever som vistas i särskolan har rätt att kunna vistas i en kreativ, tillgänglig och 
anpassad utomhusmiljö utifrån behov och ålder. Vikten av en 
utomhusmiljö/skolgård där elever får möjlighet till att leka och känna 
delaktighet är lika viktig oavsett skolform.  

Förvaltningen ser att det är av största vikt att Björkås särskola utrustas med en 
utomhusmiljö/skolgård som är anpassad utifrån elevernas förutsättningar och 
behov. För att kunna erbjuda en utomhusmiljö/skolgård med olika arenor som 
ger utmaning, stimulans och möjligheter till lek oavsett funktionsnedsättning 
samt ålder. 
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LKFAB tillsammans med rektor för särskolan har arbetat fram ett lämpligt 
förslag gällande anpassningar och utrustning för en ändamålsenlig 
utomhusmiljö/skolgård, se tjänsteskrivelsens bilagor. 

Delar i anpassad utomhusmiljö/skolgård för Björkås 

Lekarena med extra högt staket. 
Vägbom för att säkra upp asfaltsyta. 
Nät kring fotbollsplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 juli 2022. 

LKFAB:s projektförslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden 
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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 54  Dnr 2022/29 – 60  

 

Prognos för elevutvecklingen läsåren 2022/23--
2027/28 - Rapport 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten om 
prognos för elevutvecklingen. 

Beskrivning av ärendet 
Rapporten består i en prognos över utvecklingen av elevantalet under en 
femårsperiod. Elevsiffrorna för denna prognos är uttagna den 2 september 
2022 och visar de elevantal som förvaltningen beräknas ha på skolorna i augusti 
de kommande åren. 

Innevarande läsår 2022/2023 är elevantalet vid mätdatumet 3 155 inklusive 
Olympicaskolan, och elever från andra kommuner som valt att gå i Ludvika 
kommun. 

Den totala elevsiffran för innevarande läsår 2022/2023 visar att kommunen har 
105 elever från andra kommuner. 

Till 2027/2028 så prognosticeras elevantalet till 3 160. Utifrån dagsläget innebär 
detta en ökning med 5 elever. Alla skolenheter i kommunen har ett 
underhållsbehov samt utvecklingsbehov ur den pedagogiska aspekten med 
tillgängliga lärmiljöer för alla.  

Planerade expansioner i kommunen av företag som Hitachi och nyetableringar 
vid handelsområdet Lyviksberget kan komma att påverka förskoleplatsbehov 
och elevplatsbehov. De större nybyggnationerna och projekteringarna av 
bostäder så som vid Laggarudden och vid sjön Hillen kommer också att 
påverka verksamheterna. Vidare har förvaltningen fått i uppdrag av nämnden 
att utreda möjligheten att bedriva internationell grundskola. Vilket kan komma 
att påverka lokalförutsättningarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2022. 

Prognos 2022-08-25, läsår 22-23—27-28. 

______ 
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2022-09-14 
 

  

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 55  Dnr 2022/329 – 60  

 

Yttrande över motionen Inrättande av skolråd 

Beslut 
1. Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för att skriva fram 

ett yttrande som mer konkret svarar på yrkandet i motionen 

2. Återrapport till nämnden i oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Åsa Wikberg (MP) motionerar om att Ludvika kommun behöver inrätta skol-
råd. Motionären motiverar förslaget med att ett skolråd skulle ge föräldrar, re-
presentanter för skolan, samt politiker en möjlighet att mötas och diskutera ak-
tuella frågor och utmaningar inom skolområdet. 

Social- och utbildningsförvaltningen instämmer i motionärens uppfattning om 
att det är viktigt att ha dialog med föräldrar kring skolverksamheten. Det är 
även extra viktigt att ha en dialog med enskilda föräldrar kring deras barns be-
hov och förutsättningar för att de ska kunna lyckas i skolan.  

Emellertid har Social- och utbildningsförvaltningen redan forum i former för 
dialog med föräldrar. Det sker i större fysiska forum som t.ex. öppet hus, för-
äldramöten och verksamhetsråd, men även i form av kommunikation via 
Unikum (lärplattform), mail och kommunens hemsida.  

Vid sidan om de större forum som finns har Social- och utbildningsförvalt-
ningen dialog kring enskilda barn och elever. Detta sker i form av utvecklings-
samtal, regelbunden dokumentation av kunskapsutveckling i Unikum, möjlighet 
till besök i verksamheten och goda möjligheter att boka in besök med lärare, 
rektorer och de kompetenser som finns inom elevhälsan. Vid sidan om detta 
görs även regelbundet enkäter med såväl elever som vårdnadshavare samt kart-
läggning av trygga/otrygga områden på skolområdet. 

Mot bakgrund av de kanaler och forum för dialog och samråd som redan finns 
etablerade upplever inte social- och utbildningsförvaltningen något ytterligare 
behov av forum för dialog med vårdnadshavare. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 26 augusti 2022. 
Motion – Inrättande av skolråd. 

Behandling 
Yngve Thorné (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att 
skriva fram ett yttrande som mer konkret svarar på yrkandet i motionen 

Mikaela Nordling (M) och Mohammed Alkazhami (S) yrkar bifall till återremiss. 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner 
att arbetsutskottet återremitterar ärendet för att åter tas upp på nämnden i 
oktober 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet med återrapport 
Social- och utbildningsnämnden den 26 oktober 2022 
Akten 
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§ 56   

 

Juridiska ombud inom individ- och familjeomsorgen - 
Information 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen informerar om kostnader för juridiska ombud inom individ- och 
familjeomsorgen. 
______ 
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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 57  Dnr 2022/404 – 69  

 

Yttrande över motionen Sälj Ludvika kommuns del av 
Öddö 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Utifrån rådande förutsättningar och behov ser social- och utbildningsnämnden 
inte något aktuellt eller framtida behov av att använda anläggningen vid Öddö. 

Mikaela Nordling (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt in yttranden från nämnderna be-
träffande deras behov och nyttjande av kommunens semesteranläggning på 
Öddö i Strömstads kommun. 

Historiskt sett har social- och utbildningsnämnden nyttjat semesteranläggningen 
på Öddö inom sina verksamheter. Dock har nyttjandet varit sparsamt och 
utifrån anläggningens förutsättningar begränsat till sommarhalvåret. Emellertid 
har ingen del av nämndens verksamheter nyttjat Öddö efter 2014. 

Att nyttja anläggningen är förenat med såväl transportkostnader som personal-
kostnader. Dessutom innebär avståndet mellan Ludvika kommun och Öddö att 
ca sex timmars restid behöver tas i anspråk för att ta sig från Ludvika till Öddö. 
Oavsett ekonomiska kostnader för transport och personal skapar avståndet svå-
righeter för verksamheterna att använda anläggningen. Anläggningen kan inte 
heller användas året runt utan endast under sommarhalvåret.   

Utifrån rådande förutsättningar och behov i verksamheterna finns varken något 
aktuellt eller framtida behov av att använda anläggningen vid Öddö. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 25 augusti 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden 
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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 58  Dnr 2021/656 – 02  

 

Sjukfrånvarostatistik januari-augusti 2022 -  
Information 

Beslut 
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen verksamheter följer ungefär samma mönster som tidigare när det 
gäller utvecklingen under året 2022. Sjukfrånvaron är högre under 
vinterhalvåret för att sedan gradvis avta med start någonstans kring mars/april. 
Under sommarmånaderna är sjukfrånvaron som lägst för att sedan öka igen 
under hösten. 

Förvaltningen deltar i ett kommungemensamt projekt under ledning av HR-
enheten för att ta ett samlat grepp kring sjukfrånvaron. Arbetet har påbörjats 
vid inledningen av hösten 2022.  

Inom förvaltningen tas även ett gemensamt grepp kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet där sjukfrånvaron som åtgärder i främjande och 
förebyggande syfte står i fokus. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 59  Dnr 2022/424 – 61  

 

Internationell skola - Information 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 

Behandling 
Mikaela Nordling (M) frågar efter aktuellt läge i utredningen om start av en 
internationell grund- och gymnasieskola. 

Ordförande informerar att ärendet behandlats i fullmäktige där ärendet 
återremitterades för fortsatt utredning av berörda parter. 

Mikaela Nordling önskar fortsatt löpande information i ärendet. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 

16


	Protokoll förstasida
	Ändring i föredragningslistan
	Beslut SUNAU 2022-09-14
Anmälan av extra ärenden

	Förskolekön september 2022 - Rapport
	Beslut SUNAU 2022-09-14
Förskolekön september 2022 - Rapport

	Revidering av regler för barnomsorg på obekväm arbetstid
	Beslut SUNAU 2022-09-14
Revidering av regler för barnomsorg på obekväm arbetstid
	Sida 1
	Sida 2


	Upprustning av utomhusmiljö/skolgård Björkås särskola
	Beslut SUNAU 2022-09-14
Upprustning av utomhusmiljö/skolgård Björkås särskola
	Sida 1
	Sida 2


	Prognos för elevutvecklingen läsåren 2022/23--2027/28 - Rapport
	Beslut SUNAU 2022-09-14
Prognos för elevutvecklingen läsåren 2022/23--2027/28 - Rapport
	Sida 1
	Sida 2


	Yttrande över motionen Inrättande av skolråd
	Beslut SUNAU 2022-09-14
Yttrande över motionen Inrättande av skolråd
	Sida 1
	Sida 2


	Juridiska ombud inom individ- och familjeomsorgen - Information
	Beslut SUNAU 2022-09-14
Juridiska ombud inom IFO - Muntlig återrapport

	Yttrande över motionen Sälj Ludvika kommuns del av Öddö
	Beslut SUNAU 2022-09-14
Yttrande över motionen Sälj Ludvika kommuns del av Öddö

	Sjukfrånvarostatistik januari--augusti 2022 -  Information
	Beslut SUNAU 2022-09-14
Sjukfrånvarostatistik januari--augusti 2022 -  Information

	Internationell skola - information
	Beslut SUNAU 2022-09-14
Internationell skola - information


