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1(2) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-26 

Social- och utbildningsnämnden 

Plats och tid  Östra Storgatan 29, Ludvika, kl. 14:00—15:10 

Beslutande ledamöter Håkan Frank (M) 
Mohammed Alkazhami (S) 
Yngve Thorné (C) 
Fredrik Trygg (SD), § 67—69, Deltar på distans 
Mikaela Nordling (M), Deltar på distans 
Audrina Handegard (V), Deltar på distans 
Jan Lindeberg (M), Tjänstgörande ersättare, fr o m del av § 65, 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), Tjänstgörande ersättare § 65--66, Deltar på distans 

Ej beslutande ersättare Lars-Göran Calleberg (KD) § 67--69 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Christina Anders, ekonom,  Deltar på distans 
Ann-Sofie Andersson, verksamhetschef IFO, Deltar på 
distans 
Nathali Asp, ekonom, 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 § 65-69
Rita Österholm 

Ordförande 
Håkan Frank 

Justerande 
Mohammed Alkazhami 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-26 

Social- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

Organ Social- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-26 Paragrafer § 65-69

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 

3(3) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-26 

Social- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 

2021/89 4 - 6 

2021/89 7 - 8 

2021/322 9 - 10 

2021/322 11 

2021/29 12 - 13  

 

 

 

 

§ 65

§ 66

§ 67

§ 68

§ 69

Rapportering av driftkostnader och 
investeringar för Utbildning, 
uppföljningstillfälle 2, år 2021 
Rapportering av driftskostnader och 
investeringar för individ- och 
familjeomsorgen uppföljningstillfälle 2, år 
2021 
Ansökan om utökad ekonomisk ram för 
utbildningsverksamheten för år 2021 
Ansökan om utökad ekonomisk ram för 
IFO-verksamheten för år 2021 
Yttrande över motionen Inför språkkrav i 
svenska för anställning inom omsorgen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

2021-05-26 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 65 Dnr 2021/89 – 04 

Rapportering av driftkostnader och investeringar för 
Utbildning, uppföljningstillfälle 2, år 2021 

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

bilaga 1 daterad 21 maj 2021.

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer strukturplan med effektivise-
ringsåtgärder 2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 21 maj 2021.

3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan, enligt bilaga 3
daterad 19 maj 2021.

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

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 
att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge för 
verksamhetsområdet Utbildning avser perioden januari−april 2021, och innefattar 
en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åt-
gärder som framgår av fastställd strukturplan (bilaga 2). 

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verk-
samheten totalt 12,0 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst av-
vikelse för personalskuldsförändring om 12,0 mnkr. Utan ytterligare åtgärder 
väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 9,0 mnkr. Därför 
föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för 
helåret beaktar strukturplanens åtgärder och visar att driftbudgeten kommer 
överskridas med 9,0 mnkr.  

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 5,6 mnkr har 
0,0 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 5,6 mnkr av ansla-
get att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 
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2(3) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt

bilaga 1 daterad 21 maj 2021.

2. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i fortsatt uppdrag att
verkställa strukturplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljnings-
tillfälle.

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021.

2. Tjänsteskrivelsens bilaga 1. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings
rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år
2021, daterad den 21 maj 2021.

3. Tjänsteskrivelsens bilaga 2. Social- och utbildningsnämnden utbildnings
strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021—2023, uppföljningstillfälle
2 år 2021, daterad den 21 maj 2021.

4. Tjänsteskrivelsens bilaga 3. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings
handlingsplan, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad den 19 maj 2021.

Behandling 
Ärendet har efter utsänd kallelse kompletterats med ”Social- och utbildnings-
nämnden Utbildnings handlingsplan, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad den 
19 maj 2021” (bilaga 3). 

Håkan Frank (M) yrkar att förvaltningens förslag kompletteras med två besluts-
punkter och beslutet får därmed följande lydelse: 

1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt bi-
laga 1 daterad 21 maj 2021.

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer strukturplan med effektivise-
ringsåtgärder 2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 21 maj 2021.

3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan, enligt bilaga 3 date-
rad 19 maj 2021.

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

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att social- och utbild-
ningsnämnden beslutat enligt detta. 

______ 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
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3(3) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ekonomienheten för sammanställning 
Ekonom (NA) 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2021-05-26 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 66 Dnr 2021/89 – 04 

Rapportering av driftkostnader och investeringar för 
Individ- och familjeomsorgen, uppföljningstillfälle 2, 
år 2021 

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

bilaga 1 daterad 19 maj 2021.

2. Social- och utbildningsnämnden fastställer strukturplan med
effektiviseringsåtgärder 2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 19 maj 2021.

3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för
att bidra till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 19 maj 2021.

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

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

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 
att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge för 
verksamhetsområdet IFO avser perioden januari−april 2021, och innefattar en 
prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de 
åtgärder som framgår av föreslagna strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan 
(bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 4,3 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 
negativ avvikelse för Barn- och ungdomsvården. Utan ytterligare åtgärder 
väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 12,2 mnkr. Därför 
föreslås i en handlingsplan delvis korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga 
prognosen för helåret – som beaktar struktur- och handlingsplanens åtgärder – 
är att driftbudgeten kommer överskridas med 10,8 mnkr. 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Investeringar. IFO har inget investeringsanslag detta år. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2021.

2. Tjänsteskrivelsens bilaga 1. Social- och utbildningsnämnden IFO:s
rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år
2021, daterad 19 maj 2021.

3. Tjänsteskrivelsens bilaga 2. Social- och utbildningsnämnden IFO:s
strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 2
år 2021, daterad 19 maj 2021.

4. Tjänsteskrivelsens bilaga 3. Social- och utbildningsnämnden IFO:s
handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021,
uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 19 maj 2021.

______ 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Ekonom (CA) 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2021-05-26 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 67 Dnr 2021/322 

Ansökan om utökad ekonomisk ram för 
utbildningsverksamheten för år 2021 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om utökning 
av ram för utbildningsverksamheten med 9 mnkr. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har presenterat uppföljning och prognos över förväntat ekono-
miskt utfall för 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021. 

Utbildningsverksamhetens resultatavvikelse per 30 april 2021 är mot den perio-
diserade budgeten 12 mnkr över budget och i prognosen beräknas att det blir 9 
mnkr i överskridande av budgeten på helåret.  

Överskridandet består av -4,6 mnkr utifrån IT-centers nya finansieringsmodell 
som inte var känt vid starten av 2021. Ökade kostnader för barn och elever i 
behov av extraordinärt stöd. Ökade kostnader för modersmålsstöd, moders-
målsundervisning och studiehandledning, tidigare till stor del finansierat av stat-
liga stöd via Migrationsverket. 

Åtgärder för budget i balans 
Beslutad strukturplan är sedan tidigare inarbetad i budgeten och innebär att 
nämnden innevarande år minskar bemanningen med 29 årsarbetare. Förskole-
barnantalet minskar som det brukar göra mellan vår och höst (för att sedan öka 
igen nästa vår) medan elevantalet ökar till hösten.
Konsekvensen är ändå att antalet barn/elever som varje anställd tar hand om 
har ökat för båda verksamheterna.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021.

______

9



2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för verkställighet 
Ekonom (NA) 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2021-05-26 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 68 Dnr 2021/322 – 04 

Ansökan om utökad ekonomisk ram för individ- och 
familjeomsorgsverksamheten (IFO) för år 2021 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om utökning 
av ram för individ- och familjeomsorgsverksamheten med 10,8 mnkr. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har presenterat uppföljning och prognos över förväntat 
ekonomiskt utfall för 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2021. 

Individ- och familjeomsorgens resultatavvikelse per 30 april 2021 är mot den 
periodiserade budgeten 4,3 mnkr över budget och i prognosen beräknas att det 
blir 10,8 mnkr i överskridande av budgeten på helåret.  

Överskridandet är inom IT-kostnader och ökade kostnader för barn- och 
ungdomsvården, beroendevården och övrig vuxen.  

Helheten, inkluderat besparingen enligt beslutad strukturplan och 
handlingsplan, för IFO:s prognos indikerar ett överskridande med 10,8 mnkr 
mot budget.  

Åtgärder för budget i balans 
Beslutad strukturplan är sedan tidigare inarbetad och handlingsplanen visar att 
organisationen minskat med 3 tjänster under året.  

Flera förändrade arbetssätt är införda och påverkar prognosen positivt men inte 
i tillräcklig omfattning för att möta medborgarnas behov av stöd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2021. 

______ 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för verkställighet 
Ekonom (CA) 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2021-05-26 

Social- och utbildningsnämnden 

§ 69 Dnr 2021/29 – 10 

Yttrande över motion Inför språkkrav i svenska för 
anställning inom omsorgen 

Social- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen då man anser att förslaget är tillgodosett 
via förutsättningar och insatser. 

Fredrik Trygg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna har skrivit en motion till kommunfullmäktige, daterad 
2020-12-16, om att införa språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen. 
Motionären framför att specifika språkkrav bör införas vid rekrytering av 
personal med utländsk bakgrund. Kontroll av språkkunskaperna kan ske genom 
att införa ett obligatoriskt språktest.  

Motionen föreslår: 
Att – ge Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med 
Social- och utbildningsförvaltningen och VBU för att genomföra ett obligatoriskt språktest 
med språkkrav enligt socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i äldreomsorgen. 

Att – ge Vård- och omsorgsförvaltningen, Social- och utbildningsförvaltningen och VBU i 
uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om 
behov finns. 

För de flesta tjänster inom social- och utbildningsnämndens verksamhet krävs 
akademisk examen i Sverige inom pedagogik, socialt arbete eller annan adekvat 
efterfrågad utbildning. En sådan utbildning klarar man inte av om man inte har 
goda språkkunskaper i det svenska språket. 

För alla anställningar görs noggranna intervjuer för att kartlägga kompetens och 
kvalifikationer. Är det en person med utländsk bakgrund som ganska nyligen 
anlänt till Sverige är numera en av kvalifikationerna att ha en godkänd 
genomgången språkutbildning SFI kurserna A-D, i svenska.   

Vid anställning i nämndens vikariepool anställs personen på visstidsanställning.  
Anställningarna följs upp tillsammans med ansvarig chef och skulle det då 
framkomma att t ex att kunskaperna i det svenska språket är bristfälliga avslutas 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

visstidsanställningen med rekommendation att utbilda sig mer i språket, t ex via  
Komvux-utbildning eller en praktikplats. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen då man anser 
att förslaget är tillgodosett via förutsättningar och insatser. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsutskottet den 12 maj 2021, § 45. 

2. Tjänsteskrivelse/yttrande daterat den 6 maj 2021. 

3. Motion om att införa språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen 
daterad den 16 december 2020. 

Behandling 
Fredrik Trygg (SD) yrkar bifall till motionen. 

Yngve Thorné (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer Fredrik Tryggs yrkande mot arbetsutskottets förslag och 
finner att social- och utbildningsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets 
förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för verkställighet 
Akten
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