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Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-01-22

Utskottet för lärande och stöd

Plats och tid Plenisalen, 08:30 – 12:15
Beslutande Ledamöter

Tintin Löfdahl (KD) ordf.
Sebastian Larsson (M) vice ordf.
Lars Halvarson (S) 2:e vice ordf.
Karin Qvicker (C)
Rose-Marie Svanborg (S)

Tjänstgörande ersättare
Aarno Magnusson (C) ersättare för Birgitta Pettersson (C)
Kia Rolands (KD) ersättare för David Edin (ByP)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Inger Back (L)
Liv Lunde-Andersson (S)
Yvonne Ineteg (V)

Tjänstemän
Zilha Fific, avdelningschef § 1, ekonomiskt bistånd
Joel Johansson, kvalitetsutvecklare § 1, kvalitetsarbetet
Kristian Koivumäki, vht ekonom § 2 och 3
Annica Sandy Hedin, avd. chef grundskolan § 4
Carin Fredlin, sektorschef
Anna-Carin Ingels, sekreterare

Övriga

Justeringens plats och tid Kommunhuset, administrativ service 2018-01-29 kl. 16.00

Underskrifter
Paragrafer 1-6

Ordförande
Tintin Löfdahl (KD)

Justerare
Lars Halvarson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utskottet för lärande och stöd

Sammanträdesdatum 2018-01-22

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-30 Datum då anslaget tas ned 2018-02-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
Anna-Carin Ingels
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Ärendelista

§ 1 Rapporter lärande och stöd 2018
§ 2 Budgetavräkning 2017 lärande och stöd
§ 3 Bidrag till enskild pedagogisk omsorg 2018 - rättelse
§ 4 Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i Leksands kommun
§ 5 Anmälningsärenden lärande och stöd 2018
§ 6 Delegeringsärenden lärande och stöd 2018
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§ 1 Dnr 2018/11

Rapporter lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
 Information brukarråd, dnr 2017/455

Protokoll från fyra olika brukarrådsmöten har inkommit.
- Ullvi skola - Verksamhetsfrågor.
- Åkerö skola – Verksamhetsfrågor.
- Sammilsdalskolan – Efterlyser svar på frågor till kommunen. 
Inga politiker deltog vid ovanstående möten. Ordförande påpekar att 
det är viktigt meddela om man behöver ersättare till brukarrådet.

- Gymnasiet – Sebastian Larsson (M) redogör för ett möte på 
gymnasiet som han deltagit i. Där diskuterades det nya systemet i 
matsalen. Personalen lägger upp mat till eleverna, vilket gör att det 
blir en enda mycket lång kö. Syftet med att förändra 
tillvägagångssättet är att minska matsvinnet och att det blir ett annat 
bemötande. Diskussioner med kostenheten om hur man ska lösa 
problemet med de långa köerna pågår. 

Sebastian rapporterar vidare att personalen upplever att 
förstelärarsystemet och lärarlönelyftet splittrar personalen samt att 
gymnasiet behöver bygga ut för att få plats med en ny CNC-maskin.

 Personal- och elevärenden, dnr 2017/25
- Sex anmälningar om kränkande behandling har anmälts till 
utskottet.

Planering av påsk- respektive sommarskola är på gång. Elever i 
årskurs 8 och 9 samt elever från IM-programmet på gymnasiet 
kommer att erbjudas plats.

Sektorschefen redogör för två pågående elevärenden hos Barn- och 
elevombudet gällande kränkande behandling. 

 Ekonomiskt bistånd 2017, dnr 2017/255
Avdelningschef Zilha Fific redogör för ekonomiskt bistånd. Under 
kommande vecka kommer alla ärenden att ses över för att se om 
några kan avslutas eller om några behöver särskilda insatser. En 
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översyn av vad familjerna som får ekonomiskt bistånd behöver hjälp 
med i vardagen kommer att göras. Stödteamet kommer att förstärkas 
och vara familjerna behjälpliga. Man siktar på att till nästa 
utskottsmöte kunna redovisa en jämförelse av biståndet med andra 
kommuner. Ett antal personer är på väg att skrivas ut ur etableringen 
efter två år enligt Arbetsförmedlingen, utan att gå till arbete eller 
studier. Det gör att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att 
öka. En beräkning av den ökade kostnaden behöver göras.

 Skolinspektionens tillsyn, dnr 2017/903
- Sektorchefen redogör för besluten från Skolinspektionens tillsyn. 
En riktad tillsyn har gjorts på Insjöns skola, grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan. Tillsyn över huvudmannens samlade 
ansvarstagande har gjorts inom förskolan, grundskolan, gymnasiet, 
vuxenutbildningen, fritidshemmet, grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan. Besluten finns att läsa i politikerportalen. En 
redogörelse för vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av 
besluten kommer att redovisas för utskottet under våren.

 Kvalitetsarbetet
- Kvalitetsutvecklare Joel Johansson informerar om kvalitetsarbetet.
Han visar ett uppföljningshjul för år 2018 som han tagit fram för 
sektorn. Utskottet har en del synpunkter på vad som ska redovisas 
under året. Efter kompletteringar av kvalitetshjulet kommer det ligga 
på politikerportalen.

 Rapport betyg årskurs 9
- Sektorschefen redogör för en jämförelse av betygen i riket i årskurs 
nio. Leksand ligger totalt i den övre kvartilen. Flickorna ligger högt i 
mittenkvartilen medan pojkarna ligger i den övre kvartilen.

 Förskolan Berget
- Förskolan Berget öppnade i början av januari men fick stängas på 
en gång på grund av vattenskada. De barn som började på Berget är 
nu på Furulidens förskola tills vattenskadan är åtgärdad.

 Redovisning av tyck till kvartal 4/2017, dnr 2017/621
- Inkomna synpunkter och klagomål till sektor lärande och stöd 
tillsammans med vidtagna åtgärder under kvartal 4 2017 redovisas 
för utskottet.
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Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-01-22

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 2 Dnr 2017/1388

Budgetavräkning 2017 lärande och stöd

Beskrivning av ärendet
Bokslut per den 31 december 2017 har ännu inte upprättats för sektor lärande 
och stöd. Bokslutet kommer att vara klart till fullo och presenteras för 
utskottet i och med februari månads möte.

Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki redovisar vid dagens möte en 
prognos för sektorn lärande och stöd, med preliminärt utfall till och med 
december 2017. Prognosen pekar på en avvikelse på minus 17,4 miljoner. 
Han redogör vidare för förändringar i prognosen från oktober.

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Avdelningschef grundskola
Avdelningschef familj och stöd
Avdelningschef förskola
Rektor gymnasieskola
Rektor kulturskola
Rektor vuxenutbildning.
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§ 3 Dnr 2017/1633

Bidrag till enskild pedagogisk omsorg 2018 - rättelse

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till en huvudman för varje barn som tas 
emot. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Med anledning av att beräkningsgrunden för bidrag till enskild pedagogisk 
omsorg var felaktig behöver nytt beslut om ersättningsnivå fastställas. Den 
felaktiga bidragsposten avser omsorg och pedagogisk verksamhet och 
beräknades med felaktig lönenivå. Nedan följer ny ersättningsnivå för 2018, 
med tidigare beslut inom parantes.

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg ålder 1-5, heltid, år 2018 uppgår 
till: 99 582 kr (98 003 kr) per barn och år.

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg ålder 1-5, deltid, år 2018 uppgår 
till: 59 749 kr (58 802 kr) per barn och år.

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg ålder 6-12 år 2018 uppgår till: 
39 833 kr (39 201 kr) per barn och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag enskild pedagogisk omsorg 2018 - rättelse

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa ovanstående, korrigerade, ersättningsnivåer till enskild 

pedagogisk omsorg år 2018.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Avdelningschef förskola
Avdelningschef grundskola
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Berörda inom enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun.

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-01-22

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 4 Dnr 2017/1515

Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i 
Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Under våren 2017 konstaterade utskottet för lärande och stöd att den 
kommunala grundskolan står inför flera utmaningar de närmaste åren. Det 
handlar om att:

 Förbättra måluppfyllelsen för varje enskild elev. Kommunens barn 
och unga ska ges de bästa förutsättningarna för att må bra, lyckas i 
skolan och, i förlängningen, lyckas i livet. 

 Bibehålla och ständigt förbättra skolans kvalitet.

 Dimensionera skolorna efter det antal elever som finns.

 Använda kommunens ekonomiska resurser på ett klokt sätt. 

För att organisera kommunens grundskolor så bra som möjligt har en 
oberoende konsult anlitats i syfte att se över framtida dimensionering, 
organisation och ekonomiska förutsättningar. De gjorde hösten 2017 en 
utredning och lämnade en rapport med förslag på olika insatser för att höja 
kvalitén i Leksands kommuns grundskolor. 

Rapporten är inte ett färdigt förslag, utan en rapport som ska granskas och 
utvärderas med utgångspunkt i vad som är möjligt och klokt att genomföra 
på kort och lång sikt.

Tjänstemän inom sektorn för Lärande och stöd arbetar nu med att ta fram ett 
förslag från förvaltningens sida.

Frågeställningar har diskuterats på elevråd, brukarråd och stort brukarråd 
under hösten 2017. Utskottet för lärande och stöd, sektorchef och 
avdelningschef grundskolan deltog på stora brukarrådet. Rektorerna möter 
elever och diskuterar frågeställningarna. Personalen har getts möjlighet till 
delaktighet under december till januari, både genom fackliga representanter 
och personalmöten. Sektorchef och grundskolechef besöker samtliga 
arbetsplatser.
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Beslutsunderlag
Kommunikationsplan
Minnesanteckningar stort brukarråd 171207

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 5 Dnr 2018/16

Anmälningsärenden lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
En förteckning över dokument som inkommit ska anmälas till utskottet. 

 Verksamhetsplan 2018-2019 från Studieförbundet Bilda Mitt

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Ärendet tas som en information till protokollet.
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§ 6 Dnr 2018/19

Delegeringsärenden lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa 
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot 
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering.

 Beslut 10-12/2017 fattade av IFO-chef Zilha Fific

 Beslut 14-26/2017 fattade av avdelningschef grundskolan Annica 
Sandy Hedin

 Beslut 110-121/2017 fattade av rektor Helena Persson

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Överlämna redovisningen av delegationsbesluten till 

kommunstyrelsen för godkännande

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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