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Ärendelista

§ 7 Rapporter lärande och stöd 2018
§ 8 Bokslut 2017 lärande och stöd
§ 9 Budgetprognoser lärande och stöd 2018
§ 10 Översyn av den kommunala grundskolans organisation i Leksands kommun
§ 11 Sektorsplan lärande och stöd 2018
§ 12 Svar på medborgarförslag om statsbidrag för boende till ensamkommande 

ungdomar i asylprocess som fyllt 18 år.
§ 13 Delegeringsärenden lärande och stöd 2018
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§ 7 Dnr 2018/11

Rapporter lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
 Brukarråd, dnr 2018/71

Rapporter från respektive brukarrådsmöte.

- Insjöns skola, 2018-01-15
Yvonne Ineteg (V) deltog och rapporterar från mötet.
Inga direkta frågor till utskottet.

- Gärde skola, 2018-02-07
Ingen politiker närvarade. Via minnesanteckningarna ställdes frågor 
om hur beställningen av aktuell skolutredning sett ut, till vem den var 
riktad samt vilket det förväntade resultatet var. Ordförande svarar att 
det gavs ett uppdrag till förvaltningen den 17 oktober 2016 att göra 
en översyn av grundskolan. Man förväntar sig en översyn samt 
förvaltningens rekommendationer på hur Leksands kommun kan ta 
sig an de utmaningar som Leksands skolor har, utifrån kvalitét och 
organisation. På dagens utskottsmöte redovisas rekommendationen, 
därefter kommer de politiska partierna/blocken att få samma 
dragning. Därefter ska förslag till beslut tas fram och slutligen 
beslutas i kommunfullmäktige. 

- Åkerö skola, 2018-02-08
Birgitta Pettersson (C) och Tintin Löfdahl (KD) deltog och 
rapporterar från mötet. Inga direkta frågor till utskottet.

Ordförande påpekar att det är viktigt att meddela henne och försöka 
hitta en ersättare om man inte kan gå på brukarråden. 

 Personal- och elevärenden, dnr 2018/155
- Sex fall av upplevda kränkande behandlingar bland eleverna har 
rapporterats. 

Sektorchefen informerar om de ärenden som är aktuella hos 
Skolinspektionen samt Barn- och elevombudet (BEO). Ordförande 
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har ställt sig bakom ett yttrande till barn- och elevombudet samt ett 
yttrande till Skolinspektionen.

 Ekonomiskt bistånd, dnr 2018/131
- Avdelningschef familj och stöd informerar om utfallet av 
ekonomiskt bistånd till och med januari månad 2018.
Utbetalningarna i januari har varit något lägre jämfört med december 
2017. Det kan ha att göra med att några påbörjar studier vid 
terminsstart och får sin inkomst via CSN samt att det är fler avslutade 
än nytillkomna ärenden under januari månad. Avdelningschefen 
redogör vidare för en genomlysning av de hushåll som varit aktuella 
för ekonomiskt bistånd längre än ett år samt för aktuella åtgärder. 
Man kan se att det kommer att bli en ökning av kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd framöver. Det väntas komma fler än 50 personer 
från arbetsförmedlingen som inte uppnått egen försörjning under 
etableringstiden.

 Förskolan
- Avdelningschef förskolan redogör för aktuell kö till förskolan.
Antalet barn på kommunens förskolor har ökat och det är svårt att få 
plats med alla som så önskar. Även de fristående förskolorna är 
fullbelagda. Just nu är det 21 barn i kö som behöver plats i april, maj 
och juni. Av de 21 barnen är det fem som behöver plats i juni. Totalt  
för året är det för närvarande en kö på totalt 87 barn. Avdelningen 
arbetar för att finna lösningar för den uppkomna situationen.

Utskottet för lärande och stöds beslut
Lägga informationen till handlingarna.
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§ 8 Dnr 2017/1388

Bokslut 2017 lärande och stöd

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki redogör för bokslutet 2017 för 
sektor lärande och stöd.  Sektorn totalt gör ett underskott på 16 miljoner 
kronor under år 2017. Det innebär en avvikelse på 4,3 % av den totala 
budgeten på 368 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Bildspelspresentation

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

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki
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§ 9 Dnr 2018/141

Budgetprognoser lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki redogör för budgetprognos 2018.

Prognosen 2018-01, pekar på en total avvikelse på minus 30 miljoner kronor 
vid årets slut. Avdelning familj och stöd samt grundskolan står för 15 
miljoner kronor vardera.

Beslutsunderlag
Bildspelspresentation

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

2. Uppdra till sektorledningen att vidta åtgärder för att få budgeten i 
balans.

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 10 Dnr 2017/1515

Översyn av den kommunala grundskolans organisation 
i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
I samband med utredning gällande Djura skola, 2016-10-17, uppdrogs det till 
förvaltningen att under hösten 2017 genomföra en översyn av kommunens 
grundskoleorganisation. Under våren 2017 beslutades det att ta in anbud från 
externa utredare och valet föll på Kunskapsbolaget KLN AB. Rapporten 
”Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i Leksands kommun” 
presenterades under hösten 2017. Förvaltningen, sektorn lärande och stöd, 
har därefter tagit fram en egen rekommendation ”Leksands kommuns 
grundskolor. Rekommendation till ny organisation”. Rekommendationen 
vilar delvis på Kunskapsbolagets rapport.

På dagens möte presenterar sektorchef, avdelningschef grundskola och 
kvalitetsutvecklaren för lärande och stöd rekommendationen för utskottet.

Sektorns/avdelningens bedömning
På grund av förändrade förutsättningar, där bland annat att Profilskolan 
Excel har startat under hösten 2017, har behovet av att se över likvärdigheten 
inom kommunens grundskolor förstärkts. Redan tidigare har det funnits 
skillnader i kvalitet såsom måluppfyllelse, andel behöriga lärare och 
kostnader per elev. De förändringar som har skett under läsåret 2017-2018 
har accentuerat behovet av att se över likvärdigheten.

För att kunna möta de utmaningar som Leksands kommuns grundskolor står 
inför med bland annat ojämna resultat, svårigheter att rekrytera behöriga 
lärare och underskott i budgeten rekommenderar sektorn lärande och stöd 
följande:

 Att minska antalet skolenheter från dagens åtta till sex. De två skolor 
som läggs ned är Djura skola och Gärde skola. Eleverna på dessa 
skolor hänvisas till Åkerö skola respektive Insjöns skola.

 Att Ullvi skola och Tällbergs skola omvandlas från Förskoleklass 
(F)-årskurs 6-skolor till F-3-skolor. Eleverna i årskurserna 4-6 
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hänvisas till Sammilsdalsskolan 4-6, som enligt rekommendationen 
ska inhysas i Brandmannen.

 Att Åkerö skola omvandlas från F-9-skola till en F-6-skola. Eleverna 
i årskurserna 7-9 hänvisas till Sammilsdalsskolan 7-9 som enligt 
rekommendationen finns i nuvarande Sammilsdalsskolans lokaler.

 Att i samband med dessa förändringar omstrukturera arbetslag, 
elevhälsa och skolledarresurser. Avsikten är att bilda fyra 
rektorsområden med sammanhållna resurser i form av pedagoger, 
elevhälsa, administration och biblioteksresurs. En tydligare ledning 
och styrning gör att likvärdigheten kan upprätthållas, vilket blir en 
garant för en förbättrad kvalitet bland annat genom högre 
måluppfyllelse.

Leksands kommuns grundskolor har under 2017 gått med 15 miljoner i 
underskott. Underskottet är delvis ett resultat av att Profilskolan Excel, 
startade under hösten 2017, vilket innebar ett tapp på runt 130 elever.

Rekommendationen blir också ett sätt att genomföra den omställning som 
krävs för att grundskolorna i Leksands kommun ska få en budget i balans. 
Genom en effektivare organisation kan grundskolan möta framtida 
rekryteringsutmaningar av behöriga lärare. Dels behöver inte 
visstidsanställningar för obehöriga lärare förlängas, dels kan grundskolan 
täcka för pensionsavgångar. På totalen rör det sig om cirka 20 tjänster.

Beslutsunderlag
1. Leksands kommuns grundskolor. Rekommendation till ny 

organisation.
2. Bildspelspresentation av rekommendationen.

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Carin Fredlin, sektorchef 
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan
Joel Johansson, kvalitetsutvecklare
Kristian Koivumäki, verksamhetsekonom
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§ 11 Dnr 2018/57

Sektorplan lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
Sektorn har arbetat fram sektorplan för år 2018. Sektorplanen är det 
övergripande styrdokumentet för de verksamheter som organisatoriskt 
befinner sig inom sektorn för lärande och stöd. 

Planen beskriver arbetet med att förverkliga kommunfullmäktiges vision och 
mål. 

Beslutsunderlag
Sektorplan lärande och stöd 2018
Bildspelspresentation

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

Beslutet skickas till
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 12 Dnr 2018/101

Svar på medborgarförslag om statsbidrag för boende 
till ensamkommande ungdomar i asylprocess som fyllt 
18 år.

Beskrivning av ärendet
Den 24 januari inkom ett medborgarförslag. Förslaget innebär att kommunen 
ska stödja samtliga ensamkommande som fyllt 18 år och som fortfarande 
befinner sig i asylprocessen med att bo kvar i Leksand. Förslagsställaren 
uppger att de statsbidrag (cirka 2 miljoner kronor) som kommunen får för 
målgruppen räcker långt för att ge stöd till enkelt boende under begränsad 
tid.

Sektorns/avdelningens bedömning
Staten har fördelat 1 354 329 kr i december 2017 samt har för avsikt att 
fördela 677 164 kr i början på 2018. Det tillfälliga bidraget motsvarar knappt 
50 000 kronor per person i målgruppen under 2017 och ytterligare knappt 25 
000 under 2018.

Asylsökande vuxna är i normalfallet ett statligt ansvar och staten är skyldig 
att erbjuda boende i ett anläggningsboende. Det är upp till varje kommun att 
avgöra hur det tillfälliga bidraget ska användas, eftersom behov och 
förutsättningar kan skilja sig åt mellan olika kommuner.

Leksands kommuns måluppfyllelse vad gäller mottagning av 
ensamkommande flyktingbarn är vecka 4 över 131 %. 

Individnämnden har idag inom målgruppen beviljat stöd och hjälp till 
individer där månadskostnaden per person uppgår till 130 200 kr per månad. 
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Avdelningens bedömning är att individnämnden ska fortsätta med 
individuella bedömningar istället för kollektiva beslut. Avdelningens 
bedömning är att de individer som bedöms vara i behov av extra stöd ska få 
det tillgodosett via kommunen och delvis av de statliga bidraget och de 
individer som individnämnden bedömer klara av Migrationsverkets boende 
ska hänvisas till det statliga ansvaret och anläggningsboendet som 
Migrationsverket hänvisar individen till.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-02-01
Medborgarförslag

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Föreslå kommunstyrelsen att i enlighet med ärendets beskrivning och 

bedömning anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin Sektorchef Lärande och stöd 
Zilha Fific Avdelningschef Familj och stöd
Förslagsställaren

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-02-19

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 13 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 1-4/2018 fattade av avdelningschef grundskolan Annica 
Sandy Hedin

 Beslut 1-59/2017 fattade av förskolechef Silva Christmann

 Beslut 40/2016 fattat av Linda Carlsson

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-02-05

Beslut
1. Överlämna redovisningen av delegationsbesluten till 

kommunstyrelsen för godkännande

Beslutet skickas tillKommunstyrelsen
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