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§ 1 Dnr 2022/6 

Utnämnande av tillförordnad rektor 

Beskrivning av ärendet 
Rektor för Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik är frånvarande av personliga 
skäl. För att verksamheten ska kunna fortgå krävs att lämplig person ges 
rektors befogenheter till dess att det åter finns en ordinarie rektor i tjänst. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Biträdande rektor, Cecilia Falk, har dels en lämplig kompetensprofil och är 
dels insatt i verksamheten. Hon anses därför lämplig som tillförordnad 
rektor. 

Beslutsunderlag 
Inget utöver detta dokument. 

Beslut 
1.  Utse Cecilia Falk till tillförordnad rektor för Vuxenutbildningen 

Leksand-Rättvik. Hon ges därmed samma beslutsmandat och 
befogenheter som ordinarie rektor i dennes frånvaro. 

            Beslutet gäller till dess att det åter finns en ordinarie rektor i tjänst. 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef 
Cecilia Falk, tf rektor 
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§ 2 Dnr 2022/1 

Rektor informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kombinationsutbildningar 
Kombinationsutbildningarna kommer att starta den 22 mars med fem 
veckors prova på. Inriktningarna är följande: hotell, vård och omsorg och 
Barn och Fritid.  
 
Coronaläget 
Undervisningen har skett på distans eller i mindre grupper till och med den 
14 februari. Några fall bland personal och elever, men inget som har 
påverkat verksamheten i stort. 
 
Webbansökan 
Vi har gått över till webbansökan från och med sökperioden som sträcker sig 
till och med den 28 februari. Hanteringen av ansökningar kommer att gå 
lättare.  
 
Deltagarråd: 
Deltagarråd inom BF och VOM startar i mars. Vi kommer att ha två möten 
per termin. Syftet med mötena är att säkerställa kvalitén och fånga upp 
tankar och åsikter om utbildningen. 
 
Krisgrupp:  
Vi har startat en krisgrupp, med representanter från samtliga arbetslag samt 
AME/Integration. Vi håller tillsammans på att ta fram en krisberedskapsplan 
som berör verksamheten. Under våren kommer vi att genomföra 
brandövningar, samt all personal kommer att genomgå HLR. 
 
EHT: 
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Från och med den 7 februari så kommer vi att starta elevhälsovårdsmöten 
varje onsdag. Lärarna flaggar för elever som behöver stöd eller en förändring 
gällande studieplanen. Syftet är att fånga upp de elever som riskerar att inte 
uppnå målen för utbildningen.  
SPSM-kurs: 
Sju stycken av personalen kommer under våren gå en kurs via SPSM med 
inriktning mot anpassningar inom vuxenutbildningen. Målet är att all 
personal ska genom för kursen inom en tvåårs period. Syftet med 
utbildningen att arbeta med ett mer relationellt ledarskap samt anpassningar i 
undervisningen.  
 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 20220131 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Cecilia Falk, tf rektor 
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§ 3 Dnr 2022/2 

Bokslut 2021 

Beskrivning av ärendet 
Årsbokslutet visar totalt sett en positiv avvikelse om 160 tkr jämfört med 
budget, vilket är något sämre än prognosen per oktober. 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 +960 tkr. Posten består dels av Statsbidrag som 
återsöks via Dalawux, beviljat statsbidrag för Lärcentrum och för projektet 
Kartläggning och validering. Statsbidragen återsökta via Dalawux blev 4,8 
mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budgeterat belopp och 0,8 mnkr lägre än 
vad som prognostiserades per oktober. Den stora förändringen beror framför 
allt på att verksamheten inte kunnat söka bidrag för lika många elever, 
särskilt gällande lärlingselever. I den positiva avvikelsen ingår även medel 
för projektet Kartläggning och validering om 0,9 mnkr. Dessa medel 
beviljades sent under året och fanns därför inte i vare sig budgeten eller 
prognosen per oktober. Verksamheten har även beviljats statsbidrag för 
Utveckling av lärcentrum motsvarande 1,8 mnkr där ungefär 1,0 mnkr 
finansierar lokalinvesteringar och investeringar i teknisk utrustning. Övrig 
del påverkar driftresultatet positivt motsvarande 0,8 mnkr och matchas mot 
ökade personal- och inköpskostnader.  

 
Bidrag Migrationsverket -315 tkr.  
Bidraget består av det verksamheten kan fakturera hemkommun för elever 
som läser SFI och som räknas som nyanländ. Med anledning av att 
mottagandet av nyanlända blev lägre under året minskar även verksamhetens 
intäkter.   

 
Bidrag Finsam +190 tkr. Posten består av två projekt; SFI och Lärcentrum. 
Projektet för Lärcentrum avslutades under året och verksamheten har kunnat 
rekvirera ungefär 530 tkr, vilket finansierar del av verksamhetens 
personalkostnader. Det motsvarar ungefär 190 tkr mer än vad som 
budgeterades. Projektet SFI sträcker sig 1 okt 2021 – 30 sep 2022, men då 
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merparten av kostnaderna uppstår under 2022 och i enlighet med 
försiktighetsprincipen har ingen del av intäkten reserverats i årsbokslutet. I 
föregående prognos räknades med ungefär 440 tkr i intäkter avseende 2021 
samtidigt som verksamheten räknade med ökade kostnader.  

Kostnader 
Personalkostnader -490 tkr. De högre personalkostnaderna ses framför allt 
gällande Yrkesvux, Gymnasievux och SFI. De ökade personalkostnaderna 
finansieras av ökade projektmedel.  
 
Övriga kostnader -110 tkr. Ökade kostnader till följd av ökade 
projektmedel. Projektmedel för Utveckling av lärcentrum har bl a använts till 
att inreda lokalerna med nya möbler, köpa in nya datorer och utveckla 
verksamhetssystemet Lifecare.  
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande ekonomisk uppföljning årsbokslut 2021 daterat 

220202 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom Leksands kommun 
Per Andersson, controller Rättviks kommun 
Cecilia Falk, tf Rektor Vuxenutbildningen 
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§ 4 Dnr 2020/18 

Förslag om utökad gemensam nämnd 

Beskrivning av ärendet 
Muntlig lägesrapport av ordförande Tomas Bergsten (C) för processen om 
förslag till utökad nämnd för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och 
arbetsmarknadsenheterna i respektive kommun. 
 
 

Beslut 
Förslag till beslut: 

1. Informationen läggs till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Cecilia Falk, tf rektor 
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§ 5 Dnr 2022/5 

Delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet 
Inga delegationsbeslut har tagits sedan föregående nämnd 20211209 
 

Beslutsunderlag 
Det finns inget att rapportera 

Beslut 
Förslag till beslut: 

1. Informationen läggs till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Cecilia Falk, tf rektor 
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