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Social- och utbildningsnämnden

Plats och tid Östra Storgatan 29, Ludvika,  kl. 14:10—14:25

Beslutande ledamöter Håkan Frank (M)
Mohammed Alkazhami (S)
Mikaela Nordling (M)
Peter Cyrillus (S)
Carina Gamisch (S)
Mattias Kron Eriksson (SD)
Kjell Stenberg (S), tjänstgörande ersättare
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Benny Rosengren (SD), tjänstgörande ersättare
Jan Lindeberg (M), tjänstgörande ersättare
Andreas J Österberg (M), tjänstgörande ersättare

Ej beslutande ersättare Ulrika Berglund (S)
Thomas Nordström (S)

Övriga närvarande Tjänstemän
Christina Anders, ekonom
Ann-Sofie Andersson, verksamhetschef social välfärd
Nathali Asp, ekonom
Jessica Carlberg. tf verksamhetschef skola
Barbro Forsberg Nystedt, förvaltningschef
Ulrika N Eriksson, verksamhetschef förskola
Rita Österholm, nämndsekreterare

Övriga

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 102
Rita Österholm

Ordförande
Håkan Frank

Justerande
Carina Gamisch

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

Organ Social- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-09-04 Paragrafer § 102

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på social- och utbildningsförvaltningens kansli

Underskrift
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§ 102 Redovisning av uppdrag: Ekonomiska 
åtgärder för att nå budget i balans, social- 
och utbildningsnämnden 2019

2019/421
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-09-04

Social- och utbildningsnämnden

§ 102 Dnr 2019/421 - 04

Redovisning av uppdrag: ekonomiska åtgärder för att 
nå budget i balans, social- och utbildningsnämnden 
2019 

Beslut
Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att effektuera de 
åtgärder som föreslagits till en summa av 7 453 000 kr.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 25 juni 2019 beslutades att:  
”Nämnderna får i uppdrag att ta fram och påbörja genomförandet av åtgärder, 
utöver den redan beslutade strukturplanen, för att vid årets slut undvika det 
prognosticerade negativa balanskravsresultatet på 25,1 miljoner kronor och 
i stället uppnå kommunens budgeterade resultat på 32,9 miljoner kronor 
(2 procent). Återrapport med kostnadsberäknade åtgärder till kommunstyrelsen i 
september 2019.”

Förvaltningsledningen har påbörjar arbetet, dock ger tidsbristen svårigheter 
med förankring till förvaltningens medarbetare och tillika samverkan med 
fackliga organisationer. Förvaltningen har stor förståelse för att situationen 
kräver denna tidsram.

Förvaltningen föreslår åtgärder för 7 453 000 kronor enligt bilagan till 
tjänsteskrivelsen, där den högsta summan är beroende av att 
samhällsbyggnadsförvaltningen reducerat hyreskostnaderna för 2019 med cirka 
4 783 000 kronor.  

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 15 augusti 2019 – Reviderad 

den 4 september 2019.

2. Planerade åtgärder SOU 2019 – Reviderad den 4 september 2019.

______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen, inkl handlingar
Förvaltningschef
Ekonomienheten, inkl handlingar
Ekonomer (NA, CA)
Akten
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