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§ 32 Dnr 2021/4

Rektor informerar

Beskrivning av ärendet

På grund av rådande smittspridning av Corona återgår all
undervisning till distansundervisning.

Invigning av Lärcentrum

FINSAM, beviljat projekt 20211001-20220930
”Alternativ SFI med fokus på yrkesintroduktion”, i samverkan med
Gagnef. Kick off 25/10 i Leksand.

Beviljat statsbidrag Kartläggning & validering för 2021, i samverkan
med Gagnef

Satsning på yrkesvux i kombination med SFI/SVA. Planering HT och
genomförande VT-22, i samverkan med Gagnef

RKA för delaktighet under hösten. Utredning och förslag till utökad
nämnd

AF-flyttar in i Lärcentrum efter årsskiftet

Ändrade förutsättningar statsbidrag för yrkesvux i kombination med
stödjande insatser.

Lärlingsutbildning även som kompletterande utbildning efter
validering

Beslut

1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till

Rektor Magnus Körberg
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§ 33 Dnr 2021/15

Ekonomisk uppföljning

Beskrivning av ärendet

Skriv här.Prognosen per oktober visar totalt sett en positiv avvikelse om 350
tkr jämfört med budget. Den positiva avvikelsen beror främst på ökade
projektmedel, men även av ökade kostnader till följd av ökade projektmedel.
Nedan följer en sammanställning över större budgetavvikelser.

Intäkter

Statsbidrag Skolverket +970 tkr. Posten består dels av Statsbidrag som
återsöks via Dalawux och beviljat statsbidrag för Lärcentrum. Statsbidragen
som återsöks via Dalawux prognostiseras bli ca 100 tkr över budgeterat
belopp, vilket är hänförligt till hur mycket som kunnat återsökas för
vårterminen. Beviljat statsbidrag för Lärcentrum är 1 770 tkr där 900 tkr
finansierar lokalinvesteringar och investeringar i teknisk utrustning. Övrig
del påverkar driftprognosen positivt motsvarande 870 tkr och matchas mot
ökade personal- och inköpskostnader.

Bidrag Migrationsverket -310 tkr. Bidraget består av det verksamheten
kan fakturera hemkommun för elever som läser SFI och som räknas som
nyanländ. Intäkten förväntas bli lägre än budget då antalet nyanlända är färre
än budgeterat.

Bidrag Finsam +630 tkr. Posten består av två projekt; SFI och Lärcentrum.
Projektet för Lärcentrum avslutas under året och verksamheten kan rekvirera
ungefär 530 tkr vilket finansierar del av personalkostnader. Projektet SFI
sträcker sig 1 okt 2021 – 30 sep 2022 där ungefär 440 tkr gäller 2021 och
som ska delfinansiera SFI-verksamheten. Totalt sett ger projektmedel från
Finsam ungefär 630 tkr högre intäkter än budgeterat.

Kostnader
Personalkostnader -470 tkr. De högre personalkostnaderna ses framför allt
på SFI, vilket finansieras av externa medel enligt sammanställning ovan.
Vissa kostnadsökningar ses även på Yrkesvux och Gymnasievux.
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Övriga kostnader -220 tkr. Ökade kostnader till följd av ökade projektmedel.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-18

Beslut

1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till

Mikael Sjöström, verksamhetsekonom Leksands kommun

Vuxenutbildningen -
Nettokostnader (tkr)

Justerad
budget 2021

Prognos
2021-10

Avvikelse

Intäkter
Statsbidrag Skolverket -5 448 -6 418 970
Bidrag Migrationsverket (IKE SFI) -540 -230 -310
Bidrag Finsam -342 -970 628
Övriga intäkter -212 -120 -92
S:a intäkter -6 542 -7 738 1 197

Kostnader
Personalkostnader 11 472 11 943 -470
Köp av verksamhet 2 090 2 170 -80
Lokalkostnader 1 444 1 524 -80
Övriga kostnader 1 082 1 298 -216
S:a kostnader 16 088 16 935 -847

Verksamhetens nettokostnad 9 547 9 197 350

Fördelning
Netto Rättvik 3 476 3 348 127
Administrationsbidrag 3% 104 100 4
Netto Leksand 6 071 5 848 222

Andel
Rättvik 36,4% 36,4%
Leksand 63,6% 63,6%
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Per Andersson, controller Rättviks kommun

Magnus Körberg, Rektor Vuxenutbildningen
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§ 34 Dnr 2020/18

Förslag utökad gemensam nämnd

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelserna i Leksand och Rättvik har fattat ett inriktningsbeslut att
den gemensamma vuxenutbildningsnämnden ska utökas med
arbetsmarknadsenhet, AME, och integrationsenhet. Den utökade nämnden
ska tillika vara arbetslöshetsnämnd. I besluten uppdrogs att ta fram förslag
till avtal, reglemente, budget, lösning för sekretessfrågor samt en tidsplan.
Rättviks kommunstyrelse lyfte behovet av att stärka beredningen och
samverkan. Leksands kommunstyrelse beslutade att förslaget ska tillse att
det i avtalet framgår rutiner kring beslut i den gemensamma nämnden,
budget och rapporter till avtalsparter. Förslaget ska även ta med revisorernas
rekommendationer. Dessa är att säkerställa efterlevnad av styrdokument, att
nämnden är delaktig och beslutar om verksamhetsmål och internkontrollplan
samt vidtar åtgärder vid behov. Slutligen att säkerställa att nämnden mottar
skriftlig ekonomisk uppföljning.

Tidsplan

Inriktningen är att arbetsmarknadsenheterna, AME, och
integrationsenheterna i Leksand och Rättvik går över till den utökade
gemensamma nämnden 1 juli 2022. Beslut om förslaget antas av
kommunfullmäktige i Rättvik den 24 februari efter beredningar i
kommunstyrelsen 8 februari och socialutskottet den 27 januari. I Leksand
behandlar kommunfullmäktige förslagen den 14 februari och behandlas i
kommunstyrelsen den 24 januari, allmänna utskottet den 10 januari och
utbildningsutskottet den 13 december. Den gemensamma
vuxenutbildningsnämnden får information om processen den 9 december och
information om förslag till beslut vid nämndens sammanträde i februari
2022.

Under hösten 2022 har de fackliga organisationerna i båda kommunerna fått
information om processen. I Leksand förhandlas förslaget den 25 november i
Cesam. I Rättvik sker förhandlingen i Socsam den 8 december. Efter beslut i
respektive kommunfullmäktige i februari genomförs risk- och
konsekvensanalyser och inrangeringsförhandlingar.
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Samverkan och aktörer

Den utökade gemensamma nämndens ansvarsområden är vuxenutbildning,
arbetsmarknad och integration. Det finns projekt kopplade till den
gemensamma nämnden som genomförs i samverkan med Gagnefs kommun
och Nedansiljans samordningsförbund.

Styrning av nämnden sker via respektive kommuns kommunfullmäktige.
Ansvaret för den löpande tillsynen över nämnden föreslås delegeras från
kommunfullmäktige till respektive kommunstyrelsen. Samverkan sker med
båda kommunernas kommunledningar.

Arbetsmarknadsenheten utför vissa uppdrag från respektive kommuns
individ- och familjeomsorg och det är av vikt att det samarbetet fungerar väl.
Andra verksamheter i kommunerna som har samarbete med nämnden är
gymnasiet och grundskolan samt det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Externa aktörer är Arbetsförmedlingen och deras fristående utförare.
Försäkringskassan är också en viktigt samarbetspart liksom Region Dalarna.
Andra myndigheter är Kriminalvården, Migrationsverket och Länsstyrelsen.
Samarbete sker även med folkhögskolor, gemensam språktolksnämnd samt
regionalt samarbete vida Dalawux och VUX Dalarna.

Samverkan i den gemensamma nämnden

En gemensam nämnd är en strategisk nämnd. För att säkerställa inflytande
från respektive kommuns politiska ledning föreslås att ordförande och vice
ordförande ska vara ledamöter av sin kommuns kommunstyrelse.
Ordförande och vice ordförande bildar tillsammans med förvaltningschefen
nämndens presidium. Förvaltningschefen rapporterar direkt till ordförande
och vice ordförande.

För att samverkan ska fungera så föreslås att förvaltningschefen ingår i båda
kommunernas ledningsgrupper. Rektor för vuxenutbildningen ingår i båda
kommunernas ledningsgrupper för skolfrågor och avdelningschefen för
AME/integration ingår i båda kommunernas ledningsgrupper där chef för
individ- och familjeomsorg ingår.
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Organisationsförslag

För att säkerställa att beredningen till, och samverkan i, den gemensamma
nämnden stärks och att revisorernas rekommendationer efterlevs och rutiner
fungerar föreslås att en befattning som förvaltningschef inrättas.
Förvaltningschefen finansieras genom omfördelning av befintliga
chefsresurser. En förvaltningschef avlastar rektor de arbetsuppgifter som
ligger utanför rektorsuppdraget, dvs arbetet med att leda en politiskt styrd
organisation och samarbeta med de politiskt förtroendevalda ledamöterna i
nämnden. Vuxenutbildningen har då inget behov av en biträdande rektor.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten har vid en sammanslagning 1,4 åa
för avdelningschef.

Under förvaltningschefen finns en stab med 2,5 åa för uppdrag som
nämndsekreterare, administratör och receptionist. Studie- och
yrkesvägledarna föreslås också organisatorisk placeras direkt under
förvaltningschefen eftersom de kommer att arbeta med både
vuxenutbildningen och arbetsmarknad och integration.
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Ekonomistyrning

Den gemensamma nämnden följer värdkommunen Leksands struktur och
rutiner för ekonomistyrning. För att synkronisera mål- och budgetprocessen
införs ägarsamråd två gånger per år. I ägarsamrådet ingår båda
kommunernas kommunstyrelseordförande, kommunchefer, nämndens
presodium och ekonomer från båda kommunerna. Sekreterare är
nämndsekreteraren.

En ekonom från Leksand lämnar skriftlig prognos vid fyra tillfällen till den
gemensamma nämnden samt vid behov. Leksands kommuns ekonom har en
tät dialog med förvaltningschef samt avstämningar med ekonom för Rättviks
kommun. Respektive kommuns ekonom tillser att ekonomin gällande den
gemensamma nämnden finns med i kommunernas interna struktur för
ekonomisk uppföljning.

Nämndprocess

Förvaltningschef/
skolchef

 1 åa

Stab, 2,5 åa
kompetens/utb.samord

n. nämndsekr. 
koordninator 

administratör./reception

Vuxenutbildningen
Rektor, 1 åa

Yrkesutbildningar
4 pedagoger

4 åa

GR/GY vuxenutbildning
4 pedagoger

4 åa

SFI
4 pedagoger

4 åa

Särvux
2 pedagoger

1,5 åa

Arbetsmarknad och 
integration

Avdelningschef, 1 åa

AME – Leksand
3 konsulenter, 3 åa 

3 handled./övriga, 2,5 åa

AME – Rättvik
2 konsulenter, 1,8 åa

2 handledare, 2 åa

Integration 
Leksand 2 åa

Integration
Rättvik 0,9 åa

SYV
Studie- & 

yrkesvägledare
1,5 åa
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En central roll för att säkerställa den demokratiska processen i en gemensam
nämnd är nämndsekreteraren. Nämndsekreteraren är handläggare med ansvar
för att nämndprocessen fungerar väl. Den befattningen är sakkunnig gällande
kommunallagen, förvaltningslagen, lag om offentlighet och sekretess samt
GDPR. Årsplaneringen för en gemensam nämnd är mer komplicerad
eftersom dess möten ska passa in i två kommuners övriga mötesplaner. Även
arbetet med distribution av protokoll och beslut är med omfattande då det
ska skickas till båda kommunerna inklusive deras revisorer.
Nämndsekreteraren följer upp att nämndens ledamöter har beviljats
ansvarsfrihet av det kommunfullmäktige som valt ledamoten samt
rapporterar det till nämnden.

Facklig samverkan

I den gemensamma nämnden genomförs arbetsplatsträffar, APT, inom
respektive verksamhetsområde. Frågor som behöver lyftas vidare tas till en
lokal samverkansgrupp som leds av förvaltningschefen. Om en fråga
behöver gå vidare därifrån lyfts den till Leksands centrala samverkan,
CESAM.

Sektorns/avdelningens bedömning

Ärendet redovisas som för information för nämnden 9 december 2021.
Synpunkter på förslaget kommer in via samrådande risk- och
konsekvensanalyser med berörda verksamheter, remisser från respektive
förvaltning, facklig samverkan samt via den politiska beslutskedjan i
respektive kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Information om förslaget till utökad gemensam nämnd
2021-11-25

Bildspel – Förslag till utökad gemensam nämnd VUX 2021-11-25

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna
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Beslutet skickas till

Carolin Smitmanis Smids, kommundirektör, Leksand

Ulf Israelsson, kommunchef, Rättvik

Magnus Körberg, rektor, vuxenutbildningen Leksand-Rättvik

Carin Fredlin, sektorchef, Utbildningssektorn, Leksand

Lars Kratz, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Rättvik

Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand

Kristina Lundberg, kvalificerad handläggare, Rättvik
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§ 35 Dnr 2021/19

Sammanträdestider Gemensam nämnd för
vuxenutbildningen Leksand-Rättvik

Beskrivning av ärendet

Förslag på mötesdatum för gemensam nämnd Vuxenutbildning 2022 har
tagits fram enligt nedan.

Sektorns/avdelningens bedömning

Nämnd Beredning Stoppdatum

17 februari, kl. 13.30 2 februari, kl. 15.00 31 januari, kl.12.00

28 april, kl. 13.30 14 april, kl. 9.00 11 april, kl. 12.00

16 juni, kl. 13.30 2 juni, kl. 15.00 30 maj, kl. 12.00

29 september kl. 13.30 15 september, kl.15.00 12 september, kl. 12.00

27 oktober kl. 13.30 13 oktober, kl. 15.00 10 oktober, kl. 12.00

8 december, kl. 13.30 24 november, kl. 15.00 21 november, kl. 12.00

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-29

Beslut

1. Fastställa mötestider för gemensamnämnd vuxenutbildning 2022
enligt ovan

Beslutet skickas till

Carin Fredlin, skolchef utbildningssektorn, Leksands kommun

Lars Kratz, Barn- och utbildningsförvaltningen, Rättviks kommun
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§ 36 Dnr 2021/5

Delegationsärenden 2021

Beskrivning av ärendet

Den gemensamma nämnden för Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik har
överlåtit sin beslutanderätt till rektor enligt en av nämnden antagen
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen
innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten.
Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering.

Delegationsbeslut 15/2021 fattade av rektor Magnus Körberg.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-01

Beslut

1. Godkänna redovisningen av delegationsärendena

Beslutet skickas till

Rektor Magnus Körberg




