
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-26 

Social- och utbildningsnämnden 

Plats och tid  

Beslutande ledamöter 

Ej beslutande ersättare 

Östra Storgatan 29, Ludvika, kl. 15:10—16:50 

Håkan Frank (M) 
Mohammed Alkazhami (S) 
Yngve Thorné (C) 
Fredrik Trygg (SD), Deltar på distans 
Mikaela Nordling (M), Deltar på distans 
Audrina Handegard (V), Deltar på distans 
Jan Lindeberg (M), Deltar på distans                                      
Kjell Stenberg (S), Tjänstgörande ersättare, Deltar på distans 
Ulrika Berglund (S), Tjänstgörande ersättare, Deltar på distans 
Terese Hamberg (C), Tjänstgörande ersättare, Deltar på distans 
Thomas Nordström (S), Tjänstgörande ersättare, Deltar på distans 

Lars-Göran Calleberg (KD),  Deltar på distans 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Christina Anders, ekonom, § 70—73, Deltar på distans 
Ann-Sofie Andersson, verksamhetschef IFO, Deltar på 
distans 
Jessica Carlberg, verksamhetschef skola, Deltar på distans 
Gunilla Eklund, handläggare 
Barbro Forsberg Nystedt, förvaltningschef 
Ulrika N Eriksson, verksamhetschef förskola, Deltar på 
distans 
Rita Österholm, nämndsekreterare 

Övriga 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer § 64, 70-80
Rita Österholm 

Ordförande 
Håkan Frank 

Justerande 
Mohammed Alkazhami 

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

Organ Social- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-26 Paragrafer § 64, 70-80

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ärendelista 
 
§ 64 Ändring i föredragningslistan  3 
§ 65 Direktjusterad paragraf, se separat protokoll   
§ 66 Direktjusterad paragraf, se separat protokoll   
§ 67 Direktjusterad paragraf, se separat protokoll   
§ 68 Direktjusterad paragraf, se separat protokoll   
§ 69 Direktjusterad paragraf, se separat protokoll   
§ 70 Förskolekön maj 2021 - Rapport 2020/690 4 
§ 71 Revidering av regler för barnomsorg på 

obekväm arbetstid 
2020/225 5 - 6 

§ 72 Fastställande av reviderad 
delegationsordning för individ- och 
familjeomsorgen 

2019/77 7 

§ 73 Uppföljningsrapport kvalitet individ- och 
familjeomsorgen, tertial 1 2021 

2021/225 8 - 9 

§ 74 Ej verkställda beslut individ- och 
familjeomsorgen, kvartal 1 2021 - 
Rapport 

2021/295 10 

§ 75 Val av ledamot till finskt 
förvaltningsområde 

2018/707 11 

§ 76 Redovisning av delegationsbeslut  12 - 14 
§ 77 Redovisning av meddelanden  15 - 16 
§ 78 Verksamhetsinformation  17 
§ 79 Flytt av social- och 

utbildningsförvaltningens kansli från 
Östra Storgatan i Ludvika till 
gruvkontoret i Grängesberg 

2021/347 18 - 20 

§ 80 Redovisning av förvaltningens arbete mot 
barnäktenskap 

2021/348 21 - 22 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 64   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner ändringarna i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärenden tillkommer: 

- Verksamhetsinformation 
- Flytt av social- och utbildningsförvaltningens kansli från Östra 

Storgatan i Ludvika till gruvkontoret i Grängesberg 
- Redovisning av förvaltningens arbete mot barnäktenskap 

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 70  Dnr 2020/690 – 71  

 

Förskolekön maj 2021 - Rapport 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av beläggning och 
kösituation. 

Beskrivning av ärendet 
Skollagen 8 kap. 3-7 § anger barns rätt till erbjudande av förskola. Detta i 
relation till vårdnadshavares behov och antal platser inom utbildningen. Det 
innebär att förskolan måste ha platser att erbjuda under hela utbildningsåret 
augusti till juni.  

Behovet av framtida, ytterligare platser bedöms vara stort inom centrala 
Ludvika utifrån köbilden den 30 april 2021 samt tidigare tjänsteskrivelsen 
platsbehov inom förskolan 2021-2026. Dels för att kunna erbjuda familjer plats, 
dels för att minska Ludvikas stora barngrupper. Statistik från den 30 april 2021 
visar ett snitt på 17,1 barn per avdelning, när alla platser är erbjudna.  

Förvaltningen bedömer att de familjer, 84 st som tackat nej till förskoleplats 
under våren till viss del kan relateras till den förändrade arbetsstrukturen som 
råder inom vissa områden på grund av covid-19, den pandemin som påverkar 
hela samhället. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 12 maj 2021, § 42.  

2. Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2021. 

3. Tjänsteskrivelsens bilaga Köstatistik 2021-04-30. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef förskola 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 71  Dnr 2020/225 - 71 

 

Revidering av regler för barnomsorg på obekväm 
arbetstid 

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 2020-05-27. Verksamheten är inte lagstadgad i sig men 
förvaltningen har ett ansvar som verksamhetsutförare och arbetsgivare som 
båda ska fungera i relation till varandra. 

Revideringar som föreslås är 
a)  Under punkt 4.1 Schema 

Nuvarande regelverk: ” Efter erhållet beslut ska schema för barnets vistelsetid 
lämnas två veckor i förväg, gällande minst två veckor åt gången. Omfattar schemat 
helgomsorg, ska det lämnas fyra veckor i förväg. Schemat ska omfatta både ordinarie 
tider och ob-tider. Ändringar av schema under pågående vecka kan göras om 
verksamhetens planering tillåter det.” 

Reviderat regelverk: Efter erhållet beslut ska schema för barnets vistelsetid 
lämnas fyra veckor i förväg, gällande minst fyra veckor åt gången. Omfattar 
schemat helgomsorg, ska det lämnas fyra veckor i förväg. Schemat ska 
omfatta både ordinarie tider och ob-tider. Ändringar av schema under 
pågående vecka kan göras om verksamhetens planering tillåter det.” 

 

b) Under punkt 1.1 Barnomsorg på obekväm arbetstid, paragraf 3. 

Nuvarande regelverk: ”Om behovet är på vardagkvällar eller helger, erbjuds ob-
omsorgen, för både förskole-och fritidshemsbarn på förskolan Solsidan. Om behovet är 
före kl. 06.00, måste man lämna kvällen innan både vardagar och helger ”  

Reviderat regelverk: ”Om behovet är på vardagkvällar eller helger, erbjuds ob-
omsorgen, för både förskole-och fritidshemsbarn på förskolan Solsidan. Om 
behovet är före kl. 05.30, måste man lämna kvällen innan både vardagar och 
helger.” 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 12 maj 2021, § 43. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2021. 

3. Regler barnomsorg på obekväm arbetstid rev 2021-05-26. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Rektorer, inklusive regler 
Barnomsorgshandläggare, inklusive regler 
Verksamhetschef förskola 
Kommunstyrelsens kansli för publicering 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 72  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 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 12 maj 2021, § 44. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2021. 

3. Delegationsordning individ- och familjeomsorgen. 

4. Ändringar i delegationsordning IFO maj 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Personal IFO, inklusive delegationsordning 
Kommunstyrelsens kansli för publicering, inklusive handlingar 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 73  Dnr 2021/225 – 75  

 

Uppföljningsrapport kvalitet individ- och 
familjeomsorgen, tertial 1 2021 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Rapporten visar att 48 rapporterade avvikelser har behandlats inom IFO under 
första tertialet. Några visar att lagstadgad tid för förhandsbedömning respektive 
barn- och ungdomsutredning överskridits. Andra rapporter innebär att 
utbetalning av ekonomiskt bistånd missats, att fel inkomster räknats med vid 
bedömning, att ansökningar och överklagan inte handlagts skyndsamt, att 
brister i arkivering uppmärksammats och att insatser och beslut inte följts upp 
inom rimlig tid. Ytterligare några rapporter visar brister kring sekretessen i 
handläggning av misstänkt bidragsbrott. Vidtagna förbättringsåtgärder har 
bland annat varit diskussion inom enheterna samt påminnelser om befintliga 
rutiner och vikten av att vara noggrann i handläggningen. Ingen enskild bedöms 
ha lidit negativa konsekvenser i sådan omfattning att en anmälan enligt Lex 
Sarah varit befogad inom IFO. En utredning enligt Lex Sarah har gjorts inom 
IFO och en anmälan och en utredning har gjorts inom Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten (AMI) som berör IFO. 

Ett klagomål har behandlats inom första tertialet som var anonymt och därmed 
inte kunnat utredas eller återkopplas. 

Under första kvartalet har IFO rapporterat 4 gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Aktuella bistånd som inte verkställts handlar i 
samtliga fall om öppenvårdsinsatser. 

IFO har haft 22 beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som 
överklagats och avgjorts i domstol under första tertialet, 14 domar avslår 
klientens överklagan, 2 bifaller överklagan från klient, 3 upphäver och 
återförvisar det överklagade beslutet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2021. 

2. Avvikelser tertial 1 2021. 
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______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetscontroller (AH) 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 74  Dnr 2021/295 - 75 

 

Ej verkställda beslut individ- och familjeomsorgen, 
kvartal 1 2021 - Rapport 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 h § ska socialnämnden lämna en 
statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag. 
Nämnden skall även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts på nytt inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts. Rapportering enligt denna paragraf 
skall ske en gång per kvartal. Bestämmelsen syftar till att stärka rättssäkerheten 
för den enskilde som  beviljats bistånd. Varje kvartal rapporterar IFO ej 
verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Under det första kvartalet 2021 har IFO rapporterat fyra ej verkställda beslut till 
IVO. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Kommunrevisionen för kännedom 
Verksamhetscontroller (AH) 
Verksamhetschef IFO 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 75  Dnr 2018/707 – 11  

 

Val av ledamot till finskt förvaltningsområde 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden väljer Thomas Nordström (S). 

Beskrivning av ärendet 
Det finska förvaltningsområdet är under omorganisering och det tidigare Finska 
rådet upphörde från och med den 1 mars 2021. Omorganiseringen innebär att 
förvaltningarna kommer att få ett ökat ansvar att arbeta med minoritets-
gruppen. 

Varje nämnd ska utse en ledamot till nytt finskt förvaltningsområde för resten 
av mandatperioden, till och med den 31 december 2022. 

Behandling 
Håkan Frank (M) föreslår att Thomas Nordström (S) väljs. 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att social- och 
utbildningsnämnden beslutat enligt detta. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vald 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Förtroendemannaregistret 
Samordnare på arbetsmarknads- och integrationsenheten (MP) 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 76   

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslu-
ten. 

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 
2021-05-12 § 40—41, 46—47  

Social- och utbildningsnämndens individutskott 
2021-04-28 § 116—143  

Ordförande i social- och utbildningsnämnden   
4-5/2021 Anordnande av kombinerad närunder-  SUN 2021/27 - 61 
   visning med distansundervisning för  
   Kyrkskolan och Lorensbergaskolan 

Förvaltningschef  
--- Yttrande efter anmälan mot verksam-  SUN 2021/203 – 64 
   heten Slussen, Lorensberga 4-6 (dnr 
   SI 2021:1808) 

--- Svar till Skolinspektionen på gransk-  SUN 2020/98 - 10 
   ning av klagomålshantering 
   (dnr 2019:3005)  

Verksamhetschef förskola  
32-39/2021 Beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid 
40/2021 Förskola i annan kommun  SUN 2021/260 – 71 
41/2021 Förskola i annan kommun  SUN 2021/261 – 71  
42-46/2021 Beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid 
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2(3) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Verksamhetschef skola 
19-22/2021 Beslut om skolbarnomsorg på obekväm  
   arbetstid    
--- Yttrande till Barn- och elevombudet över SUN 2021/220 – 64 
   anmälan Vasaskolan (dnr SI 2021:2009) 
 
--- Komplettering av yttrande till Barn-  SUN 2021/220 – 64 
   och elevombudet Vasaskolan  
   (dnr SI 2021:2009) 

---   Svar till Barn- och elevombudet på SUN 2021/217 – 64 
   anmälan om kränkande behandling Park-  
   skolan (dnr SI 2021:1267)  

Rektor Knutsbo förskola  
4/2021 Barnomsorgsplacering – Barnets egna SUN 2021/254 
   behov på grund av familjens situation 

Rektor Lärkans förskola  
2/2021 Barnomsorgsplacering – Barnets egna  SUN 2021/198 
   behov på grund av familjens situation 
3/2021 Barnomsorgsplacering – Barnets egna  SUN 2021/235 
   behov på grund av familjens situation 

Rektor Skogsgläntans förskola  

1/2021 Barnomsorgsplacering – Barnets egna  SUN 2021/237 
   behov på grund av familjens situation 
2/2021 Barnomsorgsplacering – Barnets egna  SUN 2021/238 
   behov på grund av familjens situation 
3/2021 Barnomsorgsplacering – Barnets egna  SUN 2021/239 
   behov på grund av familjens situation 

Rektor Sörviks förskola 

2/2021 Barnomsorgsplacering – Barnets egna  SUN 2021/236 
   behov på grund av familjens situation 

Rektor särskolan 
8-9/2021 Mottagande i särskolan 
 
Enskilda individärenden individ- och familjeomsorgen 

Registreringsdatum 2021-04-01—30, sid 1-136 

______ 
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Beslut skickas till 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 77   

 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 

Skolinspektionen  
a) SUN 2020/98 - 10 

Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av klagomålshanteringen i 
Ludvika (dnr 2019:3005)   

b) SUN 2021/268 – 64 
Beslut att överlämna vissa uppgifter i anmälan mot Parkskolan till Ludvika 
kommun (dnr SI 2021:2531) 

c) SUN 2021/297 – 64 
Beslut att överlämna anmälan mot Parkskolan till Ludvika kommun  
(dnr SI 2021:3014) 

Barn- och elevombudet  
d) SUN 2021/210 – 64 

Begäran om komplettering av yttrande gällande anmälan om kränkande 
behandling vid Parkskolan (dnr SI 2021:2009)  

e) SUN 2021/217 – 64 
Begäran om komplettering av yttrande gällande anmälan om kränkande 
behandling vid Parkskolan (dnr SI 2021:1267)  

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)   
f) SUN 2021/298 - 00 

Anmälan av personuppgiftsincident (dataincident) 

Kommunstyrelsen Ludvika   
g) SUN 2021/89 – 04 

Rapportering av verksamhetsmål och ekonomi, uppföljningstillfälle 1, år 
2021. KS 2021-04-20 § 74 

h) Redovisning av kommunens resultat i Kommunens kvalitet i korthet 2020 
(KKiK). KS 2021-04-20 § 75 
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i) SUN 2020/91 – 00 
Plan för intern kontroll 2021. KS 2021-04-20 § 76 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 78   

 

Verksamhetsinformation 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Behandling 
Förvaltningen lämnar följande information från verksamheten. 

a) Lovskola sommaren 2021 
På grund av pandemin kommer årets lovskola att äga rum både på 
Lorensbergaskolan och Kyrkskolan och riktar sig till elever i årskurs 8 och 
9. Undervisning kommer att ges i ämnena svenska/svenska som 
andraspråk, matematik och engelska. Elever som gått ut årskurs 9 ges 
därefter möjlighet till prövning för betyg. Elever i årskurs 8 som uppnår nya 
kunskapskrav dokumenteras och räknas in som en del av den samlade 
bedömningen vid höstterminsslutet i årskurs 9. 

b) Coronasituationen  
Under förra veckan har smittspridningen i Dalarna går nedåt men Ludvika 
visar en liten ökning. Inom förvaltningen var två anställda smittade. 

c) Händelser vid bland annat resecentrum  
Ludvika resecentrum är tillhåll för missbrukare och dessutom förekommer 
droghandel. Skolelever håller också till i området. 
Personal från individ- och familjeomsorgen, Securitas och Polisen besöker 
regelbundet området. Kommunens säkerhetsamordnare har arbetsrum i 
lokalerna. 
Förvaltningen har lyft frågan på ett möte med Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ). En arbetsgrupp har tillsatts där förvaltningen representeras av 
chefen för centrala elevhälsan och handläggaren för säkerhetsarbetet inom 
förvaltningen.  
 
På fråga från Yngve Thorné (C) svarar förvaltningen att man inte fått någon 
orosrapport gällande stämningen i Fredriksberg. 

 
______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 79  Dnr 2021/347 – 29  

 

Flytt av social- och utbildningsförvaltningens kansli 
från Östra Storgatan i Ludvika till gruvkontoret i 
Grängesberg 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden avslår förslaget att utreda förutsättningarna för 
att flytta social- och utbildningsförvaltningens kansli från lokalerna på Östra 
Storgatan i Ludvika till gruvkontoret i Grängesberg. 

Reservation 
Audrina Handegard (V) reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Audrina Handegard (V) lyfter följande extra ärende: 

Vänsterpartiet anser att kommunen i första hand ska använda lokaler som man 
redan äger, istället för att hyra lokaler av andra fastighetsägare. Vi anser också 
att kommunen bör utlokalisera jobb till Grängesberg i syfte att stärka 
Grängesberg som samhälle. Senast hösten 2022 måste hyresavtalet för skolans 
kansli på Östra Storgatan sägas upp för att inte förlängas i ytterligare fem år.  

Vi anser att skolans kansli vore en lämplig verksamhet att utlokalisera till 
Grängesberg.  

Audrina Handegard (V) yrkar: 

Att social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att i samråd med 
LKFAB utreda förutsättningarna för att flytta kansliet från lokalerna på Östra 
Storgatan i Ludvika till gruvkontoret i Grängesberg  

Att utredningen ska vara klar och presenteras för nämnden under kvartal fyra 
2021. 

Behandling 
Yngve Thorné (C) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Håkan Frank (M), Mikaela Nordling (M) och Mohammed Alkazhami (S) yrkar 
avslag av Audrina Handegards yrkande. 

Fredrik Trygg (SD) och Kjell Stenberg (S) yrkar på bifall till Audrina 
Handegards yrkande. 
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Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller bordläggas och finner att 
social- och utbildningsnämnden beslutat att ärendet ska avgöras i dag. 

Ordförande ställer eget yrkande om avslag på förslaget mot Fredrik Trygg m fl 
bifall till förslaget mot varandra och finner att social- och utbildningsnämnden 
beslutat att avslå förslaget. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Beslutsgång 
Följande beslutsgång godkänns: 

Ja för Håkan Frank med flera yrkande om avslag på förslaget om utredning. 

Nej för Fredrik Trygg med flera yrkande om bifall till förslaget om utredning. 

Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster och 2 som avstår att rösta beslutar social- och 
utbildningsnämnden att avslå förslaget att utreda förutsättningarna för att flytta 
social- och utbildningsförvaltningens kansli från lokalerna på Östra Storgatan i 
Ludvika till gruvkontoret i Grängesberg. 
 
Ledamot/ 
tjänstgörande ersättare (parti) 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

Håkan Frank (M) X   
Mohammed Alkazhami (S) X   
Kjell Stenberg (S) tjänstgörande ersättare  X  
Yngve Thorné (C)   X 
Fredrik Trygg (SD)  X  
Mikaela Nordling (M) X   
Ulrika Berglund (S) tjänstgörande ersättare  X  
Thomas Nordström (S) tjänstgörande ersättare X   
Audrina Handegard (V)  X  
Jan Lindeberg (M) X   
Therese Hamberg (C) tjänstgörande ersättare   X 
Summa 5 4 2 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Audrina Handegard  
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-05-26 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 80  Dnr 2021/348 – 75  

 

Redovisning av förvaltningens arbete mot 
barnäktenskap 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på nämndens 
sammanträde den 23 juni 2021 muntligt redovisa sitt arbete mot barnäktenskap. 

Beskrivning av ärendet 
Audrina Handegard (V) lyfter följande extra ärende. 
Varje höst saknas några högstadieflickor i svenska skolor. De har då efter en 
”semesterresa” blivit kvar i föräldrarnas hemländer . Flickorna sändes till 
föräldrarnas hemländer under sommarloven för äktenskap där och när de inte 
återkom till skolan på hösten kunde myndigheterna inget göra. Men den första 
juli 2020 infördes en lag om utreseförbud och mot barnäktenskapsbrott. Men 
lagar som inte är kända är verkningslösa så därför måste den nya lagen bli känd.  

Med den nya lagen blir det möjligt att bekämpa hedersrelaterat våld och 
förtryck. Bland annat infördes ett utreseförbud som ska skydda barn från att 
föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Det är 
straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.  

Socialnämnden är skyldig till att ge stöd och hjälp till barnet även utan samtycke 
av barnets vårdnadshavare. Det är socialnämnden som ansöker om 
utreseförbud hos förvaltningsrätten. Men socialnämnden kan också själv 
besluta om tillfälligt utreseförbud. Socialnämnden har alltså en mycket central 
roll i kampen mot denna typ av hedersrelaterat brott.  

Därutöver infördes ett nytt brott i brottsbalken - barnäktenskapsbrott , vilket 
gör det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller en 
äktenskapsliknande förbindelse. Även äktenskap som barnet samtycker till 
omfattas av lagen.  

I Sverige är äktenskap mellan två personer under 18 år inte tillåtet. Vidare 
erkänns inte utländska barnäktenskap i Sverige. Den nya straffbestämmelsen 
om barnäktenskaps-brott infördes också i juli 2020. Man straffbelägger även 
den som tillåter ett barn att ingå ett äktenskap. Straffet för barnäktenskapsbrott 
är fängelse i högst fyra år för den som bidrar till detta.  
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Det går, trots corona, flyg till länder som utövar hedersrelaterat våld av 
ovanstående slag och som erkänner barnäktenskap.  

Till nästa nämndssammanträde önskar jag få information från förvaltningen på 
vilka sätt man arbetar med dessa frågor. Vilka konkreta åtgärder vidtas för att 
förhindra att barn reser från Ludvika för att ingå barnäktenskap? Hur sprids 
information till föräldrar och andra vårdnadshavare på deras hemspråk om de 
nya lagarna? Hur sprider man denna information till eleverna i våra skolor?  

Audrina Handegard (V) yrkar: 

Att förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i juni 
redovisa sitt arbete mot barnäktenskap. 

Behandling 
Håkan Frank (M) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att lämna muntlig 
redovisning på nämndens sammanträde den 23 juni 2021. 

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att social- och 
utbildningsnämnden beslutat enligt detta. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef IFO för verkställighet med återrapport 
Audrina Handegard 
Akten
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