
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2021-09-08 
 

  

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
Plats och tid  Östra Storgatan 29, Ludvika, kl. 13:00—15:25 

Beslutande ledamöter 
 

Håkan Frank (M) 
Mohammed Alkazhami (S) 
Mikaela Nordling (M), ej § 74—75, deltar på distans 
Yngve Thorné (C) 
Fredrik Trygg (SD), deltar på distans 
 
 
 

  
 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
 
Christina Anders, ekonom, § 69—75,  deltar på distans 
Ann-Sofie Andersson, verksamhetschef IFO, fr o m del av § 
70, deltar på distans 
Nathali Asp, ekonom, § 69—72, deltar på distans 
Jessica Carlberg, verksamhetschef skola, deltar på distans 
Gunilla Eklund, handläggare 
Emily Hellqvist Vevle, nämndsekreterare, fr o m del av § 
72 
Ulrika N Eriksson, verksamhetschef förskola, deltar på 
distans 
Camilla Sömsk, förvaltningschef 
Rita Österholm, nämndsekreterare 

Övriga 
 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 69-79 
 Rita Österholm  

 Ordförande   
 Håkan Frank  

 Justerande   
 Yngve Thorné   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-09-08 Paragrafer § 69-79 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på social- och utbildningsförvaltningens kansli 
 

Underskrift   

  

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 
Sammanträdesdatum 

2021-09-08 
 

  

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott   
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
 
§ 69 Ändring i föredragningslistan  3 
§ 70 Konsekvenser vid avslag om utökad 

ekonomisk ram  för 
utbildningsverksamheten för år 2021 

2021/322 4 - 5 

§ 71 Konsekvenser vid avslag om utökad 
ekonomisk ram för  individ- och 
familjeomsorgen för år 2021 

2021/322 6 - 7 

§ 72 Förskolekön augusti 2021 - Rapport 2020/690 8 - 9 
§ 73 Yttrande över remiss av SOU 2021:54 

Ändrade regler i medborgarskapslagen 
2021/415 10 

§ 74 Yttrande över Rriktlinjer för tjänsteresor 
och trafiksäkerhet 

2021/373 11 - 12 

§ 75 Yttrande över Program för mål och 
riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata 
utförare 

2021/374 13 - 14 

§ 76 Sjukfrånvarostatistik januari--juni 2021 -  
Information 

2021/88 15 

§ 77 Håksbergs förskola 2021/292 16 
§ 78 Hot och våld/Tystnadskultur  17 
§ 79 Ersättningskrav vid förstörd eller skadad 

skolutrustning 
 18 

 

2



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-09-08 
 

  

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 69   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsutskottet godkänner ändringen. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärenden tillkommer: 
- Håksbergs förskola 
- Hot och våld/Tystnadskultur 
- Ersättningskrav vid förstörd eller skadad skolutrusning 
______ 
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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 70  Dnr 2021/322 – 04  

 

Konsekvenser vid avslag om utökad ekonomisk ram 
för utbildningsverksamheten för år 2021 

Beslut 
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens möte den 22 
september 2021 revidera tjänsteskrivelsen med: 
- Ekonomiska konsekvenser tas bort. 
- Skrivelsen kompletteras med långsiktiga konsekvenser av bristfällig 
undervisning. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden överlämnar konsekvensbeskrivningen 
avseende utbildningsverksamheterna till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § 68, att ansöka 
hos kommunfullmäktige om utökning av ram för utbildningsverksamheten med 
9,0 mnkr, vilket motsvarade det budgetunderskott som prognos per 
rapportering 2 till KS gav vid handen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2021 § 126 att återremittera ärendet 
för en mer detaljerad beskrivning av de konsekvenser ett avslag eventuellt skulle 
medföra för verksamheten.  

Utbildningsdelen har sedan under perioden juni-augusti fortsatt arbetat med 
nya prognosbedömningar varvid det har kunnat konstateras att trots att 
förvaltningen därtill fått avslag på en budgeterad statsbidragintäkt för 
personalförstärkningar inom elevhälsa, samt förväntas en större återbetalning av 
ett tidigare utbetalat statsbidrag p g a för stora barngrupper i förskolan, bör en 
påtaglig del av det befarade underskottet kunna undvikas. Detta åstadkommes 
främst genom lägre hyres- och driftskostnader för nya modulerna vid Vasa och 
Knutsbo än förväntat, oväntat stora volymminskningar inom förskola, 
grundskola och fritidshem, samt att staten fortsätter utbetala 
sjuklöneersättningar för juli-september.  

Den senaste prognosen per juli visade därvidlag ett underskott om 4 mnkr, och 
senare analys av balanskonton för ej längre relevanta reserver att återföra i drift 
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har även påvisat att denna åtgärd bör kunna förbättra resultatet med ytterligare 
1,3 mnkr. Kvarstående förväntat underskott är då per dags dato 2,7 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2021. 
Protokoll från kommunstyrelsen den 22 juni 2021 § 125 – Återremiss. 

Behandling 
Mikaela Nordling (M) och Håkan Frank (M) yrkar att de ekonomiska 
konsekvenserna i tjänsteskrivelsen tas bort inför social- och 
utbildningsnämndens möte. 

Mikaela Nordling (M) yrkar dessutom att tjänsteskrivelsen, till nämndens möte, 
kompletteras med långsiktiga konsekvenser av bristfällig undervisning. 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt yrkandena och finner 
att arbetsutskottet beslutat enligt dessa. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Social- och utbildningsnämnden 
Akten 
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§ 71  Dnr 2021/322 – 04  

 

Konsekvenser vid avslag om utökad ekonomisk ram 
för individ- och familjeomsorgen (IFO) för år 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden överlämnar konsekvensbeskrivningen 
avseende IFO till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att ansöka hos 
kommunfullmäktige om utökning av ram för verksamheten inom individ- och 
familjeomsorgen med 10,8 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2021 
att återremittera ärendet för en mer detaljerad beskrivning av de konsekvenser 
ett avslag eventuellt skulle medföra för verksamheten.  

För att inte överskrida tilldelad budgetram kommer IFO behöva minska 
beviljandet samt avsluta behovsbedömda insatser gällande barn och unga, våld i 
nära relationer, missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd. 
Konsekvensen för de enskilda individerna blir att deras individuella behov inte 
tillgodoses. Vidare att kommunen inte följer gällande lagstiftning och 
tillsynsmyndighetens krav. IFO:s medarbetare kan inte bryta mot lagen då de är 
personligt ansvariga för beslut som fattas och kan dömas för tjänstefel. 
Delegationsordningen behöver ändras så att placeringsbeslut och beslut om 
ekonomiskt bistånd fattas av social- och utbildningsnämnden och 
konsekvenserna för de politiska ledamöter som fattar beslut som inte är förenlig 
med gällande lagstiftning eller som inte verkställer beslut som är fattat i domstol 
riskerar likt tjänstemännen att dömas för tjänstefel. Utöver det kan Ludvika 
kommun bli ekonomiskt lidande till följd av vitesföreläggande från IVO som 
följd av att lagstiftningen inte åtföljs. Invånarna i Ludvika kommun kan få en 
mer otrygg situation då individer som är en fara för sig själva eller för andra och 
som har bedömts ha behov av vård kommer att vistas i samhället. Ludvika 
kommun ligger oerhört högt jämfört med övriga landet i utbetalningar av 
ekonomiskt bistånd. Ludvika kommun har inte lyckats med att få individer 
självförsörjande och det är av stor vikt att kommunens arbete med insatser till 
de som uppbär ekonomiskt bistånd ger resultat i form av ökad självförsörjning 
för att minska kommunens kostnader. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 26 augusti 2021. 
Protokoll från kommunstyrelsen den 22 juni 2021 § 126 – Återremiss. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden 
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§ 72  Dnr 2020/690 – 71  

 

Förskolekön augusti 2021 - Rapport 

Beslut 
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att i tjänsteskrivelsen till social- och 
utbildningsnämndens möte den 22 september 2021, och även i kommande 
rapporter till nämnden, komplettera med antal lediga förskoleplatser i 
Marnäsområdet. 

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

Beskrivning av ärendet 
Siffrorna är hämtade ur Tieto per 27 augusti 2021.  

- 1417 st barn har en placering inom kommunens förskola. 

- 44 st barn står i kö till plats under höstterminen. 

- 16 st har tackat nej till skäligt erbjudande inför höstterminen. 

- 68 barn står i kö till plats under vårterminen. 

- 120 st förskoleplatser finns till förfogande, varav 43 st i centrala 
Ludvika och 77 st platser utanför centrala Ludvika. 

- Per den 27 augusti ligger barngruppensstorlek på 15,7 barn per 
avdelning. 

- När förvaltningen har placerat på alla tillgängliga platser inom 
kommunen landar barngruppernas storlek på 17,1 barn per avdelning.  

- 52 % av barnen på förskolan är i åldern 1-3 år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 30 augusti 2021. 
Kösituationen 2021-08-27. 

Behandling 
Mohammed Alkazhami (S) yrkar att tjänsteskrivelsen till social- och 
utbildningsnämnden den 22 september kompletteras med antal lediga 
förskoleplatser i Marnäsområdet och även i kommande rapporter till nämnden. 
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Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan besluta enligt yrkandet och 
finner att arbetsutskottet beslutat enligt detta. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef förskola för verkställighet 
Social- och utbildningsnämnden 
Akten 
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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 73  Dnr 2021/415 - 13 

 

Yttrande över remiss av SOU 2021:54 Ändrade regler 
i medborgarskapslagen 

Beslut 
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsnämnden genom individ- och familjeomsorgen har av 
kommunledningen tilldelats uppdraget att avge yttrande till kommunstyrelsen  
gällande remissen ändrade regler i medborgarskapslagen. (Statens offentliga 
utredningar 2021:54) 

Social- och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på föreslagna 
ändringar i medborgarskapslagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 27 augusti 2021. 

Protokoll från SUN 2021-08-25 § 113 – Delegering av beslutet till 
arbetsutskottet. 

Remiss Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54). 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetscontroller (AH) 
Akten 
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Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 74  Dnr 2021/373 - 53 

 

Yttrande över riktlinjer för tjänsteresor och 
trafiksäkerhet 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social- och utbildningsnämnden har inget att erinra gällande riktlinjerna för 
tjänsteresor och trafiksäkerhet.  

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

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslöt den 7 september 2020 § 121 bland annat att inrätta en 
kommunövergripande fordonsorganisation med placering under dåvarande 
samhällsbyggnadsnämnden och att de befintliga styrdokumenten skulle ses 
över. Kommunstyrelsens förvaltning har, i samverkan med projektgruppen för 
införandet av fordonsorganisationen, arbetet fram förslag på riktlinjer för 
tjänsteresor och trafiksäkerhet. De nya riktlinjerna föreslås ersätta de fyra 
styrdokument som finns idag; policy för tjänsteresor, policy för trafiksäkerhet, 
riktlinjer för tjänsteresor och riktlinjer för trafiksäkerhet.  

Allmänna synpunkter 
Riktlinjer för tjänsteresor och trafiksäkerhet har inkommit till social- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Syftet med riktlinjerna är att bidra till 
resurseffektiva tjänsteresor och god trafiksäkerhet och därmed en trygg och 
säker arbetsmiljö. Riktlinjerna ska även bidra till att anställda och 
förtroendevalda som reser i tjänsten eller i sitt uppdrag ska agera föredömligt i 
såväl trafiken som under tjänsteresan. Social- och utbildningsnämnden ställer 
sig positiv till de nya riktlinjerna för tjänsteresor och trafiksäkerhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 25 augusti 2021. 

Protokoll från KS arbetsutskott den 8 juni 2021. 

KS förvaltnings tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2021. 

Förslag till riktlinjer för tjänsteresor och trafiksäkerhet daterad den 22 april 
2021. 

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

 
 

§ 75  Dnr 2021/374 - 14 

 

Yttrande över program för mål och riktlinjer för 
sådana kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Social och utbildningsnämnden ställer sig positiv till programmet. 

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

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagens 5 kap. 3 § ska fullmäktige för varje mandatperiod anta 
ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges 
mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.  

Enligt kommunallagens 5 kap. 3 § ska fullmäktige för varje mandatperiod anta 
ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges 
mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Kommunstyrelsens förvaltning har, tillsammans med representanter från övriga 
förvaltningar, arbetat fram ett förslag till program för mål och uppföljning av 
privata utförare. Av programmet framgår bland annat att nämnder och helägda 
bolag i samband med upphandling och avtalsskrivande ska lyfta in 
möjligheterna till uppföljning, kontroll och insyn, samt ange mål i det fall 
privata utförare ska efterleva dem. Vidare lyfts det i programmet att nämnder 
och bolag ska anta riktlinjer för uppföljning och kontroll årligen, i de fall de har 
verksamhet som utförs av privata utförare. Nämnderna och bolagen ska 
redovisa uppföljningen av riktlinjerna till kommunstyrelsen, som ansvarar för 
att återrapportera till fullmäktige.  

Förvaltningens plan är att fullmäktige i december ska kunna anta programmet 
och att det ska börja tillämpas från och med 1 januari 2022.  

Allmänna synpunkter 
Program och mål för uppföljning av privata utförare har inkommit till social- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Social- och utbildningsförvaltningen föreslår 
att social- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till programmet. 

13



  
      

 
      

 

2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 25 augusti 2021. 

Protokoll från KS arbetsutskott den 8 juni 2021. 

KS förvaltnings tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2021. 

Program för mål och uppföljning av privata utförare daterad den 4 maj 2021. 

______ 
 

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

 
 

§ 76  Dnr 2021/88 – 02  

 

Sjukfrånvarostatistik januari--juni 2021 - Information 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Sjukfrånvaron i förvaltningen 
Sjukfrånvaron i förvaltningen är högre i juni månad 2021 jämfört med juni 
månad 2019 och 2020, dock en marginell skillnad. Kvarstår att sjukfrånvaron 
har minskat jämfört med frånvaron under april i år. Den höga sjukfrånvaron 
bland personal härrörs av rekommendationerna utifrån Covid-19,att stanna 
hemma om man har symtom. Förvaltningen kan konstatera att 
rekommendationer efterföljs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2021. 

Behandling 
En redaktionell rättning görs i tjänsteskrivelsen under rubriken ”Sjukfrånvaron 
på verksamhetsområde” (sid 3). Första meningen ska ha lydelsen 
”Sjukfrånvaron på verksamhetsnivåerna har minskat något för kansliet under 
juni månad jämfört med föregående år.” 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 77  Dnr 2021/292 – 71  

 

Håksbergs förskola 

Beslut 
Arbetsutskottet ger förvaltningschefen, verksamhetschef förskola och 
nämndens ordförande i uppdrag att planera hur information om framtiden för 
Håksbergs förskola ska ske till vårdnadshavarna. 

Behandling 
Yngve Thorné (C) informerar att han blivit kontaktad av bland andra 
vårdnadshavare vid Håksbergs förskola som har frågor om förskolans framtid. 

Håkan Frank (M) föreslår att förvaltningschefen, verksamhetschef förskola och 
nämndens ordförande får i uppdrag att planera hur information om framtiden 
för Håksbergs förskola ska ske till vårdnadshavarna.   
 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt eget förslag och finner 
att arbetsutskottet beslutat enligt detta. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Verksamhetschef förskola för verkställighet 
Ordförande för verkställighet 
Akten 
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§ 78   

 

Hot och våld/tystnadskultur 

Behandling 
Mikaela Nordling (M) ställer frågan om personal vid individ- och familjeomsor-
gen utsatts för hot och våld och om det finns en tystnadskultur.  

Verksamhetschef IFO svarar att de har väl upparbetad struktur för att mot-
verka hot och våld och man följer även Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Verksam-
hetschefen upplever att det inte finns någon tystnadskultur inom IFO. De har 
heller inte haft många hot och våldsfall. 

______ 
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2021-09-08 
 

  

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 79   

 

Ersättningskrav vid förstörd eller skadad 
skolutrustning 
  

Behandling 
Mikaela Nordling (M) tar upp frågan om att det vid många skolor upprättas 
överenskommelser med eleverna om ersättningskrav för förstörd eller skadad 
utrusning som inte är rätt juridiskt utformade. 

Verksamhetschef skola informerar att i den rutin som social- och utbildnings-
förvaltningen har hänvisas till och regleras ersättningen enligt skadeståndslagen.  

______ 
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