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§ 25 Dnr 2021/4 

Rektor informerar 

Beskrivning av ärendet 
Rektor Magnus Körberg informerar. 
- Liv-Grete Lidberg ny som kompetens- och utbildningssamordnare 
presenterar sig. I tjänsten ingår att vara nämndsekreterare i vuxnämnden.   
Redogör för vuxenutbildningens nuläge nationellt. Fler elever i den 
kommunala vuxenutbildningen än i gymnasieskolan enligt SKR.  
- Höstens uppstart: 
Vård och omsorg: 3 grupper, totalt cirka 50 elever har börjat.  
Barn och fritid: 12 elever 
Hantverk-finsnickeri: 7 elever 
Kock lärling: 6 elever 
Cirka 90 nya elever totalt på vuxenutbildningen från och med oktober. 
- Corona 
Inga restriktioner annat än avståndshållande. Allt på plats fr o m 1/9 
- Invigning av lärcentrum och öppet hus för vuxenutbildningen den 19 
oktober. 
- Arbetsförmedlingen kommer beredas plats i Brandmannen från januari 
2022. 
Diskussioner pågår även med Försäkringskassan om eventuell inflytt i 
Brandmannen. 
- Ändringar i skollag och läroplan: 
Urvalsregler och prioriteringar har ändrats. Vuxenutbildningens uppdrag har 
utökats och förtydligats. Förtydligat att man ska jobba för individen men 
även för den kommunala kompetensförsörjningen. Rektor kommer delta vid 
en konferens kring urvalsregler vilka är något svårtolkade. 
- Lokaler 
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Etapp 2 är färdig på Brandmannen och det är oerhört fint och trivsamt. Etapp 
3 förväntas vara färdig under våren. 
- Arbetsförmedlingens (AF) hyresavtal i nuvarande lokaler går ut sista mars 
2022. Efter lång och ihärdig dialog har man nu från AFs håll hört av sig och 
meddelat att man ämnar flytta in i de gemensamma lokalerna på 
Brandmannen. Det verkar alltså som att AF kommer att finnas på plats lokalt 
igen. 
- Ansökan till FINSAM  
”Alternativ väg till det svenska språket med fokus på yrkesintroduktion” 
tillsammans med Gagnefs kommun. 
Ansökan på närmare 2 miljoner beviljad.  
 
- Statsbidragsansökan  
Kartläggning/ Validering tillsammans med Gagnef 
- Lärlingsutbildning som en kompletterande utbildning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-06-22 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor Magnus Körberg
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§ 26 Dnr 2021/15 

Ekonomisk uppföljning 

Beskrivning av ärendet 
Prognosen per augusti visar totalt sett ingen budgetavvikelse. Verksamheten 
förväntar sig högre personalkostnader under året, framför allt gällande SFI. 
På intäktssidan fakturerades ett högre belopp till Dalawux för vårterminen 
samtidigt som man förväntas kunna rekvirera ett högre belopp via FINSAM 
än budgeterat. Samtidigt förväntas lägre intäkter från andra kommuner 
gällande nyanlända elever.  
De högre intäkterna balanserar upp de högre personalkostnaderna.  
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande ekonomisk uppföljning per augusti 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom Leksands kommun 
Per Andersson, controller Rättviks kommun 
Magnus Körberg, Rektor Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen - 
Nettokostnader (tkr)

Justerad budget Prognos 2021-08 Avvikelse 
justerad budget

Intäkter
Statsbidrag -5 448 -5 548 100
Bidrag Migrationsverket -540 -240 -300
Bidrag FINSAM -342 -783 441
Övriga intäkter -212 -212 0
S:a intäkter -6 542 -6 783 241

Kostnader
Personalkostnader 11 472 11 713 -241
Köp av verksamhet 2 090 2 090 0
Lokalkostnader 1 444 1 444 0
Övriga kostnader 1 082 1 082 0
S:a kostnader 16 088 16 329 -241

Verksamhetens nettokostnad 9 547 9 547 0

Fördelning
Netto Rättvik 3 476 3 476 0
Administrationsbidrag 3% 104 104 0
Netto Leksand 6 071 6 071 0

Andel
Rättvik 36,4% 36,4%
Leksand 63,6% 63,6%
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§ 27 Dnr 2020/18 

Översyn av gemensam nämnd - information om nuläget 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande Tomas Bergsten (C) informerar muntligt om processen i 
respektive kommun. Rättviks kommun har beslutat om att man vill ingå ett 
avtal och Leksands kommun förväntas göra detsamma. Ett avtal kommer att 
tas fram för beslut i respektive kommun. 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Rektor Magnus Körberg
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§ 28 Dnr 2021/3 

Systematiskt kvalitetsarbete 2021 

Beskrivning av ärendet 
Rektor Magnus Körberg går igenom vuxenutbildningen Leksands - Rättviks 
kvalitetsredovisning för år 2020/2021 samt verksamhetsplan för år 
2021/2022. 
Analysen av resultatet på årets medarbetarenkät visar att den lilla nedgång i 
resultatet vi sett till största del beror på saker kopplade till Covid-19. 
 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsredovisning vuxenutbildningen Leksand – Rättvik 2020/2021 och 
verksamhetsplan 2021/2022. 

Beslut 
1. Godkänna kvalitetsredovisningen år 2020/2021 och 

verksamhetsplanen år 2021/2022 för vuxenutbildningen Leksand – 
Rättvik. 

Beslutet skickas till 
Rektor Magnus Körberg
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§ 29 Dnr 2021/17 

Nedansiljan lärcentrum 

Beskrivning av ärendet 
Utvecklingen av Nedansiljans lärcentrum är i full gång och vi planerar för en 
invigning ihop med öppet hus på vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 19/10 
2021 kl. 15.00-18.00. Denna utveckling bygger på ett beviljat projekt från 
FINSAM samt statsbidrag från Skolverket och är en gemensam ansökan 
mellan vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och vuxenutbildningen i Gagnef. 
Utöver den gemensamma ansökan finns inget avtal mellan parterna. Då vi nu 
tillsammans bygger upp struktur och organisation för längre sikt behöver 
frågan kring en fortsättning lyftas. De båda parternas rektorer är överens om 
en långsiktig hållbar fortsättning. Statsbidraget är beviljat för 2021 och ska 
redovisas i februari 2022. 
Utvecklingen har gått bra och Nedansiljans lärcentrum har blivit medlem i 
NITUS, som är en nationell förening för kommunala lärcentrum. Vidare har 
lärcentrum startat upp sin tentamensservice och det är hårt tryck på dessa 
tjänster. IT-utrustning och studiemiljöer har byggts upp och vi ser fram emot 
postcovid då vi öppnar upp Nedansiljans lärcentrum så som det är tänkt. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Vi ser redan positiva resultat och detta statsbidrag har haft synergieffekter 
gällande samverkan mellan Vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik och 
Gagnef. Därför ser vi att detta lärcentrum blir permanent och inte bygger på 
finansiering av statsbidrag i framtiden. Därför behöver de samverkande 
parterna ta höjd för detta i kommande budget och upprätta någon form av 
beräkningsgrund för detta. Om detta inte kan komma till stånd kommer 
samverkan att läggas ned kring Nedansiljans lärcentrum och varje part får då 
lösa det på sitt eget sätt. Vi gör bedömningen att det vore förödande och 
förordar en avtalssamverkan kring detta.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-10 
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Beslut 
1. Uppdra åt rektor för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik att utreda 

och presentera en ekonomiskt hållbar fortsättning för Nedansiljans 
lärcentrum till nämndmötet i december 2021. 

Beslutet skickas till 
Rektor Magnus Körberg
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§ 30 Dnr 2021/18 

Lärlingsutbildingar 

Beskrivning av ärendet 
Vuxenutbildningen har en viktig roll i kompetensförsörjningen just nu. Detta 
är uttryckt från många håll och dessutom förtydligat i skollag och läroplan. 
Där har vuxenutbildningens uppdrag utökats till att även innefatta att utbilda 
för det lokala arbetslivet. 
För att leva upp till detta och vara den flexibla utbildningsanordnare som vi 
vill vara tänker vi oss ett strategiskt arbete framöver för att säkerställa 
kompetensförsörjningen så långt det går. 
Detta kommer att bygga på en satsning på kartläggning, validering och 
kompletterande utbildning. Enligt vårt sätt att se det så är lärlingsutbildning 
den bästa formen av kompletterande utbildning för den målgrupp vi kommer 
att ha. Därför behöver vuxenutbildningen Leksand-Rättvik få möjlighet att 
starta nya yrkesutbildningar i lärlingsform utifrån våra analyser och eleverna 
efterfrågan. Rektor anser att beslut kring vilka yrkesutbildningar i 
lärlingsform som ska bedrivas vid vissa tidpunkter bör delegeras. 
Detta innebär att rektor för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik delegeras 
beslutanderätten att starta den/de yrkesutbildningar i lärlingsform som 
efterfrågas och som vuxenutbildningen har möjlighet att starta. De besluten 
ska då grunda sig i nämndens tidigare beslut om prioriterade 
yrkesutbildningar. På motsvarande sätt finns liknande konstruktion inom 
gymnasieskolan där man då har startat ett så kallat Lärlingsprogram. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Vuxenutbildningen gör bedömningen att detta beslut är nödvändigt för att 
snabbt kunna ställa om och anpassa lärlingsutbildningen efter lokala behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat, 2021-09-10 

Beslut 
1. Starta ett lärlingsprogram år 2022 inom beslutad budgetram. 
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2. Ge rektor i uppdrag att se över behovet av delegering till 
nämndsmötet i december 2021. 
 

Beslutet skickas till 
Rektor Magnus Körberg
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§ 31 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 11-14/2021 fattade av rektor Magnus Körberg. 

Beslutsunderlag 
Lista över fattade delegationsbeslut, rektor Magnus Körberg. 

Beslut 
1. Godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Rektor Magnus Körberg
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§ 25 Dnr 2021/4 


Rektor informerar 


Beskrivning av ärendet 
Rektor Magnus Körberg informerar. 
- Liv-Grete Lidberg ny som kompetens- och utbildningssamordnare 
presenterar sig. I tjänsten ingår att vara nämndsekreterare i vuxnämnden.   
Redogör för vuxenutbildningens nuläge nationellt. Fler elever i den 
kommunala vuxenutbildningen än i gymnasieskolan enligt SKR.  
- Höstens uppstart: 
Vård och omsorg: 3 grupper, totalt cirka 50 elever har börjat.  
Barn och fritid: 12 elever 
Hantverk-finsnickeri: 7 elever 
Kock lärling: 6 elever 
Cirka 90 nya elever totalt på vuxenutbildningen från och med oktober. 
- Corona 
Inga restriktioner annat än avståndshållande. Allt på plats fr o m 1/9 
- Invigning av lärcentrum och öppet hus för vuxenutbildningen den 19 
oktober. 
- Arbetsförmedlingen kommer beredas plats i Brandmannen från januari 
2022. 
Diskussioner pågår även med Försäkringskassan om eventuell inflytt i 
Brandmannen. 
- Ändringar i skollag och läroplan: 
Urvalsregler och prioriteringar har ändrats. Vuxenutbildningens uppdrag har 
utökats och förtydligats. Förtydligat att man ska jobba för individen men 
även för den kommunala kompetensförsörjningen. Rektor kommer delta vid 
en konferens kring urvalsregler vilka är något svårtolkade. 
- Lokaler 
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Etapp 2 är färdig på Brandmannen och det är oerhört fint och trivsamt. Etapp 
3 förväntas vara färdig under våren. 
- Arbetsförmedlingens (AF) hyresavtal i nuvarande lokaler går ut sista mars 
2022. Efter lång och ihärdig dialog har man nu från AFs håll hört av sig och 
meddelat att man ämnar flytta in i de gemensamma lokalerna på 
Brandmannen. Det verkar alltså som att AF kommer att finnas på plats lokalt 
igen. 
- Ansökan till FINSAM  
”Alternativ väg till det svenska språket med fokus på yrkesintroduktion” 
tillsammans med Gagnefs kommun. 
Ansökan på närmare 2 miljoner beviljad.  
 
- Statsbidragsansökan  
Kartläggning/ Validering tillsammans med Gagnef 
- Lärlingsutbildning som en kompletterande utbildning. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-06-22 


Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Rektor Magnus Körberg
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§ 26 Dnr 2021/15 


Ekonomisk uppföljning 


Beskrivning av ärendet 
Prognosen per augusti visar totalt sett ingen budgetavvikelse. Verksamheten 
förväntar sig högre personalkostnader under året, framför allt gällande SFI. 
På intäktssidan fakturerades ett högre belopp till Dalawux för vårterminen 
samtidigt som man förväntas kunna rekvirera ett högre belopp via FINSAM 
än budgeterat. Samtidigt förväntas lägre intäkter från andra kommuner 
gällande nyanlända elever.  
De högre intäkterna balanserar upp de högre personalkostnaderna.  
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande ekonomisk uppföljning per augusti 


Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom Leksands kommun 
Per Andersson, controller Rättviks kommun 
Magnus Körberg, Rektor Vuxenutbildningen


Vuxenutbildningen - 
Nettokostnader (tkr)


Justerad budget Prognos 2021-08 Avvikelse 
justerad budget


Intäkter
Statsbidrag -5 448 -5 548 100
Bidrag Migrationsverket -540 -240 -300
Bidrag FINSAM -342 -783 441
Övriga intäkter -212 -212 0
S:a intäkter -6 542 -6 783 241


Kostnader
Personalkostnader 11 472 11 713 -241
Köp av verksamhet 2 090 2 090 0
Lokalkostnader 1 444 1 444 0
Övriga kostnader 1 082 1 082 0
S:a kostnader 16 088 16 329 -241


Verksamhetens nettokostnad 9 547 9 547 0


Fördelning
Netto Rättvik 3 476 3 476 0
Administrationsbidrag 3% 104 104 0
Netto Leksand 6 071 6 071 0


Andel
Rättvik 36,4% 36,4%
Leksand 63,6% 63,6%
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§ 27 Dnr 2020/18 


Översyn av gemensam nämnd - information om nuläget 


Beskrivning av ärendet 
Ordförande Tomas Bergsten (C) informerar muntligt om processen i 
respektive kommun. Rättviks kommun har beslutat om att man vill ingå ett 
avtal och Leksands kommun förväntas göra detsamma. Ett avtal kommer att 
tas fram för beslut i respektive kommun. 


Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Rektor Magnus Körberg
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§ 28 Dnr 2021/3 


Systematiskt kvalitetsarbete 2021 


Beskrivning av ärendet 
Rektor Magnus Körberg går igenom vuxenutbildningen Leksands - Rättviks 
kvalitetsredovisning för år 2020/2021 samt verksamhetsplan för år 
2021/2022. 
Analysen av resultatet på årets medarbetarenkät visar att den lilla nedgång i 
resultatet vi sett till största del beror på saker kopplade till Covid-19. 
 


Beslutsunderlag 
Kvalitetsredovisning vuxenutbildningen Leksand – Rättvik 2020/2021 och 
verksamhetsplan 2021/2022. 


Beslut 
1. Godkänna kvalitetsredovisningen år 2020/2021 och 


verksamhetsplanen år 2021/2022 för vuxenutbildningen Leksand – 
Rättvik. 


Beslutet skickas till 
Rektor Magnus Körberg
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§ 29 Dnr 2021/17 


Nedansiljan lärcentrum 


Beskrivning av ärendet 
Utvecklingen av Nedansiljans lärcentrum är i full gång och vi planerar för en 
invigning ihop med öppet hus på vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 19/10 
2021 kl. 15.00-18.00. Denna utveckling bygger på ett beviljat projekt från 
FINSAM samt statsbidrag från Skolverket och är en gemensam ansökan 
mellan vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och vuxenutbildningen i Gagnef. 
Utöver den gemensamma ansökan finns inget avtal mellan parterna. Då vi nu 
tillsammans bygger upp struktur och organisation för längre sikt behöver 
frågan kring en fortsättning lyftas. De båda parternas rektorer är överens om 
en långsiktig hållbar fortsättning. Statsbidraget är beviljat för 2021 och ska 
redovisas i februari 2022. 
Utvecklingen har gått bra och Nedansiljans lärcentrum har blivit medlem i 
NITUS, som är en nationell förening för kommunala lärcentrum. Vidare har 
lärcentrum startat upp sin tentamensservice och det är hårt tryck på dessa 
tjänster. IT-utrustning och studiemiljöer har byggts upp och vi ser fram emot 
postcovid då vi öppnar upp Nedansiljans lärcentrum så som det är tänkt. 
 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Vi ser redan positiva resultat och detta statsbidrag har haft synergieffekter 
gällande samverkan mellan Vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik och 
Gagnef. Därför ser vi att detta lärcentrum blir permanent och inte bygger på 
finansiering av statsbidrag i framtiden. Därför behöver de samverkande 
parterna ta höjd för detta i kommande budget och upprätta någon form av 
beräkningsgrund för detta. Om detta inte kan komma till stånd kommer 
samverkan att läggas ned kring Nedansiljans lärcentrum och varje part får då 
lösa det på sitt eget sätt. Vi gör bedömningen att det vore förödande och 
förordar en avtalssamverkan kring detta.  
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-10 
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Beslut 
1. Uppdra åt rektor för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik att utreda 


och presentera en ekonomiskt hållbar fortsättning för Nedansiljans 
lärcentrum till nämndmötet i december 2021. 


Beslutet skickas till 
Rektor Magnus Körberg


11







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2021-09-23 


 
  


Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 30 Dnr 2021/18 


Lärlingsutbildingar 


Beskrivning av ärendet 
Vuxenutbildningen har en viktig roll i kompetensförsörjningen just nu. Detta 
är uttryckt från många håll och dessutom förtydligat i skollag och läroplan. 
Där har vuxenutbildningens uppdrag utökats till att även innefatta att utbilda 
för det lokala arbetslivet. 
För att leva upp till detta och vara den flexibla utbildningsanordnare som vi 
vill vara tänker vi oss ett strategiskt arbete framöver för att säkerställa 
kompetensförsörjningen så långt det går. 
Detta kommer att bygga på en satsning på kartläggning, validering och 
kompletterande utbildning. Enligt vårt sätt att se det så är lärlingsutbildning 
den bästa formen av kompletterande utbildning för den målgrupp vi kommer 
att ha. Därför behöver vuxenutbildningen Leksand-Rättvik få möjlighet att 
starta nya yrkesutbildningar i lärlingsform utifrån våra analyser och eleverna 
efterfrågan. Rektor anser att beslut kring vilka yrkesutbildningar i 
lärlingsform som ska bedrivas vid vissa tidpunkter bör delegeras. 
Detta innebär att rektor för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik delegeras 
beslutanderätten att starta den/de yrkesutbildningar i lärlingsform som 
efterfrågas och som vuxenutbildningen har möjlighet att starta. De besluten 
ska då grunda sig i nämndens tidigare beslut om prioriterade 
yrkesutbildningar. På motsvarande sätt finns liknande konstruktion inom 
gymnasieskolan där man då har startat ett så kallat Lärlingsprogram. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Vuxenutbildningen gör bedömningen att detta beslut är nödvändigt för att 
snabbt kunna ställa om och anpassa lärlingsutbildningen efter lokala behov. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat, 2021-09-10 


Beslut 
1. Starta ett lärlingsprogram år 2022 inom beslutad budgetram. 
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2. Ge rektor i uppdrag att se över behovet av delegering till 
nämndsmötet i december 2021. 
 


Beslutet skickas till 
Rektor Magnus Körberg
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§ 31 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 11-14/2021 fattade av rektor Magnus Körberg. 


Beslutsunderlag 
Lista över fattade delegationsbeslut, rektor Magnus Körberg. 


Beslut 
1. Godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 


Beslutet skickas till 
Rektor Magnus Körberg
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