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2023-03-08 
 

  

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 5   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärende tillkommer: 
- Verksamhetsinformation - rekryteringar 

 
Följande ärenden utgår: 
- Kvalitetsberättelse 2022 individ- och familjeomsorgen (IFO) 
- Svar på länsstrategin ”Ett Dalarna fritt från våld, 2023–2028” 
______ 
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2023-03-08 
 

  

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 6  Dnr 2021/86 - 71 

 

Revidering av regler för förskola och fritidshem 

Beslut 
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott avslår förvaltningens förslag till 
beslut och uppdrar till förvaltningen att se över regelverket i sin helhet, men 
framförallt belysa vilka konsekvenser det föreslagna beslutet får för föräldrar 
och barn, antal berörda och möjligheten att införa syskonförtur. 

Beskrivning av ärendet 
Inom förskolan sker omplaceringar utifrån lediga platser vid förstahandsval 
löpnade under hela verksamhetsåret. Detta innebär för några förskolor avslut 
och introduktioner under hela året vilket påverkar likvärdigheten samt 
utbildningens och undervisningens kvalitet. Förvaltningen föreslår ett tillägg av 
”Regler förskola, fritidshem, avgifter och taxor” som innebär att möjlighet till 
omplacering sker vid två perioder under verksamhetsåret i stället för löpande. 

Förvaltningen föreslår att social- och utbildningsnämnden antar de reviderade 
reglerna för förskola och fritidshem. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2023. 
Regler förskola, fritidshem samt taxor och avgifter. 

Behandling 
Maria Strömkvist (S), Mikaela Nordling (M), Yngve Thorné (C) och Peter 
Cyrillus (S) yrkar att förvaltningens förslag till beslut avslås och att 
förvaltningen får i uppdrar till att se över regelverket i sin helhet, men 
framförallt belysa vilka konsekvenser det föreslagna beslutet får för föräldrar 
och barn, antal berörda och möjligheten att införa syskonförtur. 
 
Ordförande ställer Maria Strömkvist med flera yrkande mot förvaltningens 
förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Maria Strömkvists med flera  
yrkande. 
______ 
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Tf verksamhetschef förskola för verkställighet 
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§ 7  Dnr 2023/3 - 71 

 

Prognos för behov av utbildningsplatser – förskola - 
Rapport 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet 
med att minska barngruppernas storlek. 

Beskrivning av ärendet 
Rapporten består i en av förvaltningen framtagen prognos över utvecklingen av 
barnantalet under en femårsperiod, år 2024-2028. I bifogad bilaga finns tabellen 
för 2023 (bilaga 1) för kännedom. 

Prognoserna grundar sig på de faktiskt födda under åren 2018-2022 samt ett 
prognosticerat procentsnitt utifrån kommunfullmäktiges beslutade 
befolkningsprognos, Befolkningsprognos för Ludvika kommun 2021-2036 
(SCB, januari 2022) Kommunfullmäktiges prognos är högre än förvaltningens 
prognos utifrån födda barn och tendens. Förvaltningen har använt 
kommunfullmäktiges prognos genom att procentuellt fördela ett framtaget 
procentuellt snitt av de senaste 5 årens siffror, över områdena. Av antalet födda 
används sedan SCB:s beräkning för platsbehov av födda dvs. att 87,8 % av 
födda barn i Ludvika går i förskola.  

Platsbehov 
Förskolan har de senaste åren utökat med platser, både inom befintlig 
verksamhet och genom nybyggnationer. Utöver tidigare åtgärder finns det ett  
behov av att se över om det kommer att behövas ytterligare platser, dels för att 
klara skollagen 8 kap. 14 §, placeringserbjudande inom 4 månader, dels för att 
tillgodose familjers behov av barnomsorg, dels för att nå målet 15 barn per 
barngrupp. Placering vid en förskola ska utifrån skollagen 8 kap 15 § erbjudas 
så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets 
vårdnadshavares önskemål.  

Antal platser kommande år 
Våren 2024 överskott 135 platser, mindre barngrupper överskott 2 platser. 

Våren 2025 överskott 98 platser, mindre barngrupper underskott 32 platser. 

Våren 2026 överskott 177 platser, mindre barngrupper överskott 47 platser. 

Våren 2027 överskott 156 platser, mindre barngrupper överskott 26 platser. 
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Våren 2028 överskott 105 platser, mindre barngrupper underskott 22 platser. 

De planerade platserna inom Marnäsområdet finns med i beräkning från våren 
2024 (Ljunghällen). Det finns flera parametrar som kan påverka platsbehovet de 
kommande åren. Exempel på detta är en eventuell förskola i området Marnäs 
med annan huvudman än kommunen, inflyttande av arbetskraft med barn, 
antalet barn som väljer allmän förskola samt beslut om behov av att flytta 
avdelningar från befintliga lokaler in i  Ljunghällen. 

Att utifrån Skollagen 8 kap. 15 § erbjuda förskoleplats i närheten av barnets 
hem blir svår att upprätta. På lång sikt måste förvaltningens övergripande arbete 
fortsätta med att tillskapa ytterligare platser för att Ludvika ska komma ner i 
barngruppernas storlek och nämndens politiska mål, 15 barn per barngrupp 
samt kunna erbjuda plats enligt närhetsprincipen.  

Barngruppernas storlek 
2015 gav regeringen i uppdrag till skolverket att återinföra riktmärke för 
barngruppernas storlek i förskolan. Riktmärken skulle införas i kommentarer till 
allmänna råd om förskolan och baseras på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet med utgångspunkt i pedagogisk, utvecklings-och socialpsykologisk 
forskning. Skolverkets riktmärke är 6-12 st barn i åldersgruppen ett till tre år. 9-
15 st barn i åldersgruppen tre till fem år.  

Barngrupperna i Ludvika låg i snitt på 16,5 i januari 2023. Har minskat sedan 
den tidigare skrivelsen gjordes då det låg på 17,7. Eftersom barnantalet har 
börjat minska och kommer att minska ytterligare under kommande år ser 
förvaltningen överskott på platser utifrån antalet vi har idag, för tiden år 2024-
2026.  

Förvaltningen föreslår att social- och utbildningsnämnden uppdrar till 
förvaltningen att fortsätta arbetet med att tillskapa de ytterligare platser i 
Ludvika tätort som behövs för att minska barngruppernas storlek. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2023. 

Bilaga 1. Utbildningsplatser våren 2023. 

Behandling 
Mikaela Nordling (M) föreslår att beslutsformuleringen ändras till ”Social- och 
utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att 
minska barngruppernas storlek.” 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt ändringsförslaget och 
finner att arbetsutskottet beslutat enligt detta. 

______ 
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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 8  Dnr 2023/38 - 60 

 

Prognos för behov av utbildningsplatser - skola och 
fritidshem läsåren 2023/24—2028/29 - Rapport 

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

Beskrivning av ärendet 
Rapporten består av en prognos över utvecklingen av elevantalet under en 
femårsperiod. Elevsiffrorna för denna prognos är uttagna 2023-02-23 och visar 
de elevantal som förvaltningen beräknas ha på skolorna i augusti de kommande 
åren. 

Innevarande läsår 2022/2023 är elevantalet vid mätdatumet 3 136 inklusive 
Olympicaskolan samt elever från andra kommuner som valt skolgång i Ludvika 
kommun. 

Den totala elevsiffran för innevarande läsår 2022/2023 visar att 105 elever från 
andra kommuner har sin skolgång i Ludvika kommun. 

Till 2028/2029 så prognosticeras elevantalet till 3 092. Utifrån dagsläget innebär 
detta en minskning med 44 elever. För skolenheterna i centrala Ludvika finns 
behov av ytterligare lokaler samt för de flesta av kommunens skolenheter även 
behov av underhåll. Arbete för tillgängliga lärmiljöer behöver fortsätta. 

Planerade expansioner i kommunen av företag som Hitachi och nyetableringar 
vid handelsområdet Lyviksberget kan komma att påverka behovet av förskole- 
och elevplatser. De större nybyggnationerna och projekteringarna av bostäder 
så som vid Laggarudden och vid sjön Hillen kan också komma 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 23 februari 2023. 

Prognos 2023-02-23_läsår 22-23 – 27-28. 

______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-08 
 

  

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 9  Dnr 2023/92 – 00  

 

Antagande av social- och utbildningsnämndens 
delegationsordning - gemensamma beslutsärenden  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden fastställer delegationsordningen för 
gemensamma beslutsärenden daterad den 23 februari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har sett över och tagit fram förslag till en ny delegationsordning 
för social- och utbildningsnämndens gemensamma beslutsärenden efter remiss 
från kommunstyrelsens förvaltning.  Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 
16 augusti 2022 § 68 KS förvaltning i uppdrag att göra en översyn av samtliga 
nämnders delegationsordningar. Syftet med översynen är att skapa en 
enhetlighet i innehåll och utformning för alla nämnders delegationsordningar. 

De förändringar förvaltningen gjort är främst inom områdena ekonomi och HR 
efter rekommendationer från KS förvaltning. Förändringarna är rödmarkerade i 
delegationsordningen dessutom har följande två punkter har utgått: 
- Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser (verkställighet/regleras i  
  arvodesbestämmelserna). 
- Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i    
  forskningssyfte (finns i individ- och familjeomsorgens delegationsordning).  

Målsättningen är att de verksamhetsspecifika delarna (individ- och 
familjeomsorgen och utbildningsverksamheten) kommer att ses över under 
våren 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2023. 
Social- och utbildningsnämndens delegationsordning – gemensamma 
beslutsärenden. 
______ 
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§ 10  Dnr 2022/579 - 11 

 

Fastställande av kontaktpolitiker för 
utbildningsverksamheten 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar tilldelningen av kontaktpolitiker för 
respektive enheter inom utbildningsverksamheterna. 

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare tilldelas 
enheter inom utbildningsverksamheten för vilka de fungerar som 
”kontaktpolitiker” under den innevarande mandatperioden. Fördelningen 
framgår av bilagan ”Kontaktpolitiker för enheter inom Social- och 
utbildningsförvaltningens utbildningsverksamheter – Mandatperioden 2023-
2026” 

Syftet med kontaktpolitikersystemet 
Att vara kontaktpolitiker innebär att man som politiker har ett särskilt ansvar 
för att hålla kontakt med just den eller de enheter man tilldelats. Syftet är att 
knyta nämnden och verksamheterna närmare varandra. Det sker dels genom 
möjligheten till tydligare löpande dialog mellan verksamhet och ledamöter, men 
även genom verksamhetsbesök varje termin.  

Besök och kontakt mellan ledamöter och verksamhet 
Förskolorna besöks en gång på våren och skolorna besöks en gång på hösten. 
Besöken planeras av förvaltningens respektive rektorsgrupper för förskola och 
skola. Det innebär att politikerna bjuds in till besök utifrån ett delvis planerat 
innehåll och inom ett visst datumintervall. Löpande kontakt via telefon och 
mail kan med fördel ske under hela verksamhetsåret.  

God kunskap om behov och förutsättningar i samtliga 
verksamheter 
Det är angeläget att komma ihåg att man som kontaktpolitiker inte bara är en 
företrädare för den verksamhet man tilldelats. Nämnden och dess politiker är 
huvudman för samtliga verksamheter inom förvaltningen och företräder 
därmed alla enheter. Det gäller såväl i formellt beslut som i vardagliga frågor. 
Genom kontaktpolitikersystemet skapas dock verksamhetsnära kunskap om 
behov och förutsättningar som sprids bland nämndens ledamöter vilket skapar 

12



  
      

 
      

 

2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

förutsättningar för en samlad god kunskap om förvaltningens samtliga 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2023. 
 
Kontaktpolitiker för enheter inom Social- och utbildningsförvaltningens 
utbildningsverksamheter – Mandatperioden 2023-2026. 
______ 
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Social- och utbildningsnämnden 
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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 11  Dnr 2022/579 - 11 

 

Diskussion om verksamhetsbesök inom individ- och 
familjeomsorgens verksamheter 

Beslut 
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att organisera verksamhetsbesök 
hos individ- och familjeomsorgens enheter för individutskottets och 
arbetsutskottets ledamöter. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen föreslår att några kontaktpolitiker ska bjudas in till 
verksamhetsbesök hos individ- och familjeomsorgens enheter. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef IFO för verkställighet 
Enhetschefer IFO 
Akten 
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§ 12  Dnr 2021/656 - 02 

 

Sjukfrånvarostatistik januari-december 2022 -  
Information 

Beslut 
1. Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

2. Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att vid kommande rapportering 
av sjukfrånvarostatistik presentera förslag till åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron inom förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt utfallet för sjukfrånvarostatistiken för helåret 
2022. Under årets tolv månader följde sjukfrånvaron ungefär samma mönster 
som tidigare år.  

Sjukfrånvaron är högre under vinterhalvåret för att sedan gradvis avta med start 
kring mars/april. Under sommarmånaderna är sjukfrånvaron som lägst för att 
sedan öka igen under hösten.  

Då mönstret från tidigare år höll i sig även 2022 visar årsbokslutet för 
sjukfrånvaron att såväl förskola som skola och IFO avslutade året med en 
sjukfrånvaro som nästan ligger på samma nivå som vid inledningen av året. 
Tyvärr innebar årets sista månad således en sjukfrånvarotopp, vilket emellertid 
kan förklaras med ett kombinerat utbrott av influensa och Covid-19 under 
december månad. Det medför att den samlade sjukfrånvaron för 2022 hamnar 
på 10,12% vilket är ungefär samma nivå som 2021. 

Förvaltningen deltar alltjämt i ett kommungemensamt projekt med syfte att 
minska sjukfrånvaron. Ett urval av enheter har gjorts i syfte att undersöka vilka 
olika anledningar till sjukfrånvaro som finns, men även i syfte att undersöka 
vilka faktorer som leder till hög frisknärvaro.  

Inom förvaltningen tas även ett gemensamt grepp kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet där sjukfrånvaron som åtgärder i främjande och 
förebyggande syfte står i fokus. Samtliga chefer har haft utbildning i 
systematiskt arbetsmiljöarbete i början av november och i sina verksamheter 
följer de ett årshjul där det framgår vilka aktiviteter som genomförs i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet månad för månad. 

15



  
      

 
      

 

2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

För att skapa en bättre arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron formulerar 
förvaltningens enheter handlingsplaner utifrån den kommunala värdegrunden 
”Lagandans” principer om relationer, glädje, lärande och driv.  

Inför aprilnämnden kommer Social- och utbildningsförvaltningen att presentera 
en arbetsmiljörapport för nämnden. Rapporten ses som en del i arbetet med att 
kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2023. 

Behandling 
Maria Strömkvist (S) och Mikaela Nordling (M) yrkar att förvaltningen får i 
uppdrag att vid kommande rapportering av sjukfrånvarostatistik presentera 
förslag till åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom förvaltningen. 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt tilläggsförslaget och 
finner att arbetsutskottet beslutat detta. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Akten 
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1(1) 

2023-03-08 
 

  

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 13   

 

Verksamhetsinformation - rekryteringar  

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 

Behandling 
Förvaltningen informerar om pågående rekrytering av verksamhetschef förskola 
samt verksamhetschef skola.  

______ 
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