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2 § 9 Rektor informerar 
3 § 10 Information digital justering 
4 § 11 Budget 2021 
5 § 12 Rapport om deluppdrag 
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7 § 14 Systematiskt kvalitetsarbete 2021 
8 § 15 Delegationsärenden 2021 
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§ 9 Dnr 2021/4 

Rektor informerar 

Beskrivning av ärendet 
 Biträdande rektor Cecilia Falk presenterar sig och redogör för de 

ansvarsområden hon har och hur arbetet ser ut framöver.  

 Cecilia Falk informerar om att Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 
får en allt viktigare roll för kompetensförsörjningen och går även steg 
för steg igenom de förändringar som träder i kraft 2021-07-01. 
 
Länk: Aktuella förändringar inom kommunal vuxenutbildning 
(komvux) - Skolverket 
 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 10 Dnr 2021/12 

Information digital justering 

Beskrivning av ärendet 
Helen Norling, administrativ koordinator på Leksands kommun informerar 
om digital justering som trädde i kraft 1 april 2021. 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Helen Norling, administrativ koordinator, Leksands kommun
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§ 11 Dnr 2021/7 

Budget 2021 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån att nämnden noterade att avvikelser har skett och fördelningen 
mellan kommunerna har förändrats på nämndmötet 18 februari, har 
verksamhetsekonom Mikael Sjöström, Leksands kommun och controller Per 
Andersson, Rättviks kommun, genomgång av en tydligare uppföljning. 
 
Behovet av en tydligare process och beslut tydliggörs av nämnden. 

Beslutsunderlag 
Detaljbudget 2021 Vuxenutbildningen 

Beslut 
1. Att uppdra åt tillförordnad rektor Cecilia Falk att ta fram en 

detaljerad budget samt förslag till eventuella åtgärder till det extra 
nämndmötet 7 maj. 

Beslutet skickas till 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksands kommun 
Per Andersson, controller, Rättviks kommun 
Carin Fredlin, skolchef, Leksands kommun 
Lars Kratz, Barn- och utbildningsförvaltningen, Rättviks kommun
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§ 12 Dnr 2020/18 

Rapport om deluppdrag 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet för gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik 2020-02-05, § 6, beslutades det att ordförande och vice ordförande 
skulle tillse att avtalet för den gemensamma nämnden sågs över till 
nämndmötet i september. På grund av coronapandemin, som tog stora 
resurser i anspråk under våren, behövde tidsplanen förskjutas. 

Vid sammanträdet 2020-09-22, § 19, tog ärendet upp på nytt och ordförande 
och vice ordförande uppdrogs att definiera deluppdrag och deadline för den 
fortsatta översynen av avtalet. 

Deluppdragen presenterades 2020-10-21 och bestod av fyra delar. 

 Skolchef, underlag klart för beslut i nämnden.  
 Ekonomi, lokaler, budgetprocess och dialog, underlag klart för beslut 
i nämnden.  
 Utökat samarbete - AME/Integration, underlag klart för beslut i 
nämnden, april 2021 
 Avtal och reglemente, underlag klart för beslut i nämnden, april 2021 

 
Den utredning som presenteras rör de två sista punkterna gällande utökat 
samarbete och avtal och reglemente. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
En gemensam nämnd har varit framgångsrik för två mindre kommuner med 
begränsade resurser. Det har möjliggjort att kunna erbjuda en bred 
vuxenutbildning. En gemensam nämnd ger också politiskt utrymme för 
vuxenutbildningsfrågor.  

Den övergripande samhällsutvecklingen i riket i allmänhet, och våra 
kommuner i synnerhet, tillsammans med förändringar inom lagstiftning och 
andra myndigheters uppdrag talar för att utveckla samarbetet. Utifrån 
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Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag behöver kommunerna vara 
förberedda på att utföra tjänster inom det arbetsmarknadspolitiska området.  

Om arbetsmarknadsenheterna är en del av den gemensamma nämnden kan 
de via gemensamma insatser tillsammans med fler aktörer ge 
kommunmedborgarna tillgång till fler alternativ på vägen till egen 
försörjning, samtidigt som konsulenterna får en större verktygslåda.  

Inom integrationsenheterna kan en utökad samverkan ge ökad flexibilitet vid 
tillfälliga toppar. 

En avveckling gör det svårare att klara av det framtida uppdraget gällande 
både vuxenutbildningen och AME/integration inom respektive kommun.  

Utredningen har kunnat konstatera att avtalssamverkan är mer lämpligt för 
begränsade uppgifter, inte för hela verksamheter. Vi behöver samverka för 
att klara nuvarande och kommande uppgifter. Därför förordar denna 
utredning fortsatt samverkan i gemensam nämnd men med utökning av 
AME/integration. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-04-07 

Utredning Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik 

Bildspel PP Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 

Beslut 
1. Att uppdra till utredarna att komplettera med vilka tjänstepersoner som 

varit delaktiga i utredningen. 
 

2. Att utredningen lämnas till respektive kommun för fortsatt beredning. 

Beslutet skickas till 
Carolin Smitmanis Smids, kommundirektör, Leksand 

Ulf Israelsson, kommunchef, Rättvik 

Magnus Körberg, rektor, vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 

Gunilla Klingh, verksamhetschef, Socialförvaltningen, Rättvik 

David Ytfeldt, enhetschef, AME/integration, Leksand 

Carin Fredlin, sektorchef, Utbildningssektorn, Leksand 
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Lars Kratz, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Rättvik 

Per Andersson, controller, Rättvik 

Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksand 

Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand 

Kristina Lundberg, kvalificerad handläggare, Rättvik
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§ 13 Dnr 2021/11 

Revisionsrapport - Granskning av gemensam nämnd 
inom vuxenutbildningen 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har 
KPMG genomfört en fördjupad grundläggande granskning av den 
gemensamma nämnden inom vuxenutbildning. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen är att bedöma om den 
gemensamma nämnden inom vuxenutbildning har skapat förutsättningar för 
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
Revisionen överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med 
redovisning av åtgärder, senast 2021-05-31. 
 
Ordförande Tomas Bergsten föredrar sammanfattningen av 
revisionsrapporten och förslaget till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-01 
Revisionsrapport daterad 2021-02-17 
Missiv daterat 2021-02-17 
Förslag till yttrande daterat 2021-04-15 

Beslut 
1. Att anta förslaget till yttrandet och översända det till respektive 

kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisorer i Leksands kommun och Rättviks kommun 
Kommunfullmäktige, Leksands kommun 
Kommunfullmäktige, Rättviks kommun

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

 
  

Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 14 Dnr 2021/3 

Systematiskt kvalitetsarbete 2021 

Beskrivning av ärendet 
 Som ett led i styrning och ledning kring det systematiska 

kvalitetsarbetet rapporteras och återkopplas det kring aktuella saker 
inom de prioriterade områden som Vuxenutbildningen Leksand-
Rättvik har eller andra kvalitetsaspekter. Detta sker vid varje 
nämndmöte. 

 Coronauppdatering. 
Rekommendationerna från FHM är att vuxenutbildningen ska 
fortsätta med distansstudier ett tag till. Föreslås att besluta att 
utbildningen ska bedrivas i nuvarande form fram till och med 
nämndmötet 17 juni. Därefter tas ett nytt beslut om fortsättningen.  

 Medarbetarenkäten för Leksands kommun är utskickad till alla 
medarbetare. Den kommer att resultera i en rapport som presenteras 
på ett nämndmöte under hösten. 

 Arbete med att ta fram en motsvarande elevenkät pågår och 
presenteras under hösten. Idag finns utvärdering av kurs men inte av 
hela utbildningar eller helheten inom vuxenutbildningen. 

 I juni kommer Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik åter igen att ha 
en utvärderingsdag för all personal, där resultat och uppföljning 
kommer att analyseras. 

 I augusti kommer analyserna att utgöra underlag för eventuella 
förändringar/förbättringar av verksamheten och ligga till grund för 
verksamhetsplanen och arbetsplanen. Detta arbete sker löpande men 
sammanställs och diskuteras under en schemabrytande dag i augusti. 
Dessa planer presenteras vid första nämndmötet i höst och ska 
beslutas där. 

Beslut 
1. Att utbildning bedrivs i nuvarande form fram till och med 

nämndmötet i juni. 
2. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 15 Dnr 2021/5 

Delegationsärenden 2021 

Beskrivning av ärendet 
Rapport delegationsbeslut. 

 Delegationsbeslut 5-6/2021 fattade av rektor Magnus Körberg. 

Beslutsunderlag 
Lista över fattade delegationsbeslut, rektor Magnus Körberg 

Beslut 
1. Godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
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