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Utskottet för lärande och stöd

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

Tintin Löfdahl (KD) ordf.
Sebastian Larsson (M) 1:e vice ordf.
Lars Halvarson (S) 2:e vice ordf.
David Edin (BP)
Karin Qvicker (C)
Birgitta Pettersson (C)
Rose-Marie Svanborg (S)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Inger Back (L)
Yvonne Ineteg (V)
Liv Lunde-Andersson (S)
Aarno Magnusson (C)
Kia Rolands (KD)

Tjänstemän
Zilha Fific, avdelningschef § 14 - ek bistånd och § 20
Joel Johansson, kvalitetsutvecklare § 17
Linda Karlsson, avdelningschef förskolan § 14 – 
förskolan
Kristian Koivumäki, verksamhetsekonom § 15
Rektor Marcus Zetterlund, § 14 – antagning Leksands 
gymnasium
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan § 18
Carin Fredlin, sektorchef
Anna-Carin Ingels, sekreterare

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service, kommunhuset, 2018-03-27 kl. 9.00

Underskrifter
Paragrafer 14-21

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 2018-03-19

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-28 Datum då anslaget tas ned 2018-04-18

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service, kommunhuset

Underskrift
Anna-Carin Ingels
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Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 14 Rapporter lärande och stöd 2018
§ 15 Budgetprognoser lärande och stöd 2018
§ 16 Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i Leksands kommun - 

senaste nytt
§ 17 Resursfördelningsmodell
§ 18 Stadieindelad timplan läsåret 2018-2019
§ 19 Svar på medborgarförslag om att barnen från före detta Sjugare skolas 

upptagningsområde i framtiden bör tillhöra Tällbergs skola
§ 20 Svar på medborgarförslag om placering av asylsökande ensamkommande som 

fyller 18 år
§ 21 Delegeringsärenden lärande och stöd 2018

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2018-03-19

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 14 Dnr 2018/11

Rapporter lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
 Brukarråd, dnr 2018/71

Siljansnäs skola och förskola – 180215
Karin Qvicker rapporterar från mötet.
Brukarrådet har lyft två frågor till utskottet:

- önskemål om sommaröppet på förskolan i Siljansnäs 
Det kommer att bli sommaröppet på Källbacken under sommaren 
enligt avdelningschefen för förskolan. De flesta som önskar förskola 
på sommaren bor i centrala Leksand, det är också en stor fördel att 
det finns ett tillagningskök på plats.

- utbyggnation av förskolan Igelkotten.
Det är för närvarande ingenting beslutat, men diskussioner pågår 
enligt avdelningschef förskola.

Det har också framkommit önskemål om att eleverna ska få busskort 
för att ta sig till Kulturskolan. Inger Back (L) ska träffa Kulturskolan 
under vecka 13 och tar med sig frågan om varför musiklärarna inte 
åker ut till skolorna. 

Sammilsdalskolan – 180213
Inger Back (L) rapporterar från mötet. Inga frågor lyftes till utskottet.

 Personal- och elevärenden, dnr 2018/155

- Sektorchefen informerar
Det finns sammanlagt 15 personer inom sektorn med så kallade 
extratjänster - en tjänst i samarbete med arbetsförmedlingen vilka ger 
ekonomiskt stöd för anställning av nyanlända eller personer som 
sedan länge har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin. 

Redogör vidare för fall av kränkande behandlingar. 
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Rektor på Sammilsdalskolan har slutat. Det planeras för en ny 
organisation efter påsk. Avdelningschef grundskolan täcker upp 
ledningen tills dess.

Arbete med organisationen inför höstterminen 2018 pågår. Om 
nuvarande grundskoleorganisation kvarstår behöver cirka 30 personer 
rekryteras för att få behöriga lärare till grundskolan. 
Rekryteringsbehov vid organisation enligt rekommendation cirka fem 
personer.

 Ekonomiskt bistånd, dnr 2018/131

- Avdelningschef familj och stöd ger en nulägesbeskrivning av 
ekonomiskt bistånd. 

Ett nytt system hos arbetsförmedlingen används för att ta del av vilka 
ersättningar som betalas ut till respektive person. Underlättar för att 
göra rätta bedömningar och spara tid. 

Stödteamet har startat upp sin verksamhet. Vuxengruppen och 
barnfamiljteamet använder sig av stödteamet. 

Redogör för två fall som inte kan ingå i etableringen.

Psykiska ohälsa ökar, likaså ersättningen till sjukskrivna utan 
ersättning. 

 Förvaltningsrätten avslår överklagan – bidrag till fristående förskolor
- Förvaltningsrätten har avslagit en överklagan som inkommit från en 
fristående förskola gällande bidrag enligt skollagen. Avslås på grund 
av för sent inkommen överklagan. 

 Antagningsläget till Leksands gymnasium 
- Rektor Marcus Zetterlund redogör för prognostiserat söktryck till 
Leksands gymnasium höstterminen 2018. I februari var det 
prognostiserat med 169 nya elever till hösten 2018.

 Skolmatssituationen på Gästishallen
- Sektorchefen informerar om skolmatssituationen i Gästishallen efter 
den nya organisationen. Kostenheten har mätt köerna var tionde 
minut vid ett antal tillfällen och som längst har kön varit tre minuter.
Det pågår en utredning kring situationen på Gästishallen. Vid nästa 
möte kommer utskottet att avsluta med lunch på Gästishallen. Var 
och en betalar för sig. Sektorchefen kontaktar kostenheten.
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 Förskolan
- Avdelningschef förskolan besöker utskottet och redogör för 
nuvarande situation för förskolan och de utmaningar som de står 
inför.

Aktuell kö består av totalt 100 barn, varav 21 barn som det för 
närvarande inte finns plats för under april – juni. Lokalbehoven är 
stora, trots att det byggs en helt ny enhet. Man tittar på en lösning 
med paviljonger och ser över möjligheter med tillbyggnationer.

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 15 Dnr 2018/141

Budgetprognoser lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki redogör för budgetprognosen till 
och med februari för sektorn. 

Prognosen pekar för närvarande på ett minusresultat på sammanlagt 26,3 
miljoner kronor. Grundskolan samt avdelningen familj och stöd står för 
hälften vardera.

Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation

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

2. Uppdra till förvaltningen att få en budget i balans.

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom
Sektorchef
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§ 16 Dnr 2017/1515

Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i 
Leksands kommun - senaste nytt

Beskrivning av ärendet
Utskottet för lärande och stöd, 2016-10-17, uppdrog åt förvaltningen att 
under hösten 2017 genomföra en översyn av kommunens 
grundskoleorganisation.

Följande har skett efter det att förvaltningen lagt fram sin rekommendation:

2018-02-19 Rekommendation till ny grundskoleorganisation i Leksands 
kommun presenterades för utskottet Lärande och stöd 

2018-02-21 Rekommendation till ny grundskoleorganisation i Leksands 
kommun presenterades för alliansen 

2018-03-07 Rekommendation till ny grundskoleorganisation i Leksands 
kommun presenterades för S, V och MP

2018-03-14 Rekommendation till ny grundskoleorganisation i Leksands 
kommun presenterades för Bygdepartiet. 

Planerat extra brukarråd på Gärde skola 2018-03-20

Planerat extra brukarråd på Djura skola 2018-03-21.

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 17 Dnr 2018/303

Resursfördelningsmodell

Beskrivning av ärendet
I samband med SFS 2014:458 förtydligades skollagen 2010:800 gällande 
kommuners resursfördelning via 2 kap. 8 a § som stipulerar att kommuner 
ska fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och 
behov.

Idag är resursfördelningsmodellen volymbaserad i Leksands kommun, dvs. 
resurstilldelning beräknas utifrån antal barn/elever, sett till huvudmannanivå. 
Utöver ett mindre strukturbidrag sker ingen resursfördelning. För att förskola 
och grundskola inom Leksands kommun ska kunna uppnå ökad likvärdighet 
och bättre uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag kan en ny 
resursfördelningsmodell vara en viktig åtgärd.

Att resursfördelningsarbetet är eftersatt ute i kommunerna framgår av att 
bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL), Skolinspektionen och 
Skolverket har poängterat vikten av en resursfördelning samt att de också har 
tillhandahållit ett stödmaterial för hur kommunerna kan jobba med detta. 
Skolkommissionen kom i sitt slutbetänkande Samling för skolan (SOU 
2017:35) fram till att ett aktivt arbete med resursfördelning är centralt för en 
likvärdig skola.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - Ny resursfördelningsmodell, daterat 2018-03-09
Bildspel - En ny resursfördelningsmodell

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Uppdra till förvaltningen att till utskottsmötet i maj 2018 ta fram 

förslag till en ny resursfördelningsmodell för kommunens barn och 
elever under våren 2018, för implementering inför läsåret 2018/2019.

2. Kostnaden tas inom sektor lärande och stöds befintliga budget.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan
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Linda Karlsson, avdelningschef förskolan
Joel Johansson, kvalitetsutvecklare
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§ 18 Dnr 2018/304

Stadieindelad timplan läsåret 2018-2019

Beskrivning av ärendet
Utifrån regeringens beslut om stadieindelad timplan har rektorsgruppen 
reviderat timplanen för att följa skollagen från 1 juli 2018. Avdelningschef 
grundskolan, Annica Sandy Hedin, redogör vid dagens sammanträde för den 
nya stadieindelade timplanen och för vilka förändringar den medför.

Beslutsunderlag
Stadietimplan för Leksands kommuns grundskolor 

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Informationen om stadieindelad timplan inför läsåret 2018-2019 

läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef grundskolan
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§ 19 Dnr 2017/1653

Svar på medborgarförslag om att barnen från före detta 
Sjugare skolas upptagningsområde i framtiden bör 
tillhöra Tällbergs skola

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren vill att kommunen ska satsa på Tällbergs skola genom att 
de barn som tidigare tillhörde Sjugare skola ingår i Tällbergs skolas 
upptagningsområde och därigenom upphör att höra till Sammilsdalsskolans 
upptagningsområde.

Sektorns/avdelningens bedömning
Efter det att Sjugare skola stängdes 2011 har eleverna i det som tidigare var 
Sjugare skolas upptagningsområde erbjudits möjligheter att gå på 
Sammilsdalsskolan och Tällbergs skola. I grund och botten råder det fria 
skolvalet, vilket gör att tillhörighet till ett upptagningsområde ibland inte 
fyller mer än ett rent administrativt syfte.

Barnen från före detta Sjugare skolas upptagningsområde är berättigade till 
busskort oavsett om de väljer Sammilsdalsskolan eller Tällbergs skola. 
Busstrafiken planeras också utifrån båda alternativen. Eleverna kan ta de 
ordinarie landsbygdsbussarna nr 271 och nr 276, beroende på adress och 
tidpunkt. De elever som önskar åka till Tällberg skola byter idag till skollinje 
910 vid Sätra skolbusshållplats.

Förutsättningarna för elever från före detta Sjugares skolas 
upptagningsområde att gå på Tällbergs skola skulle inte förändras utifrån att 
den administrativa indelningen görs om. 

Det fria skolvalet råder och det finns inga praktiska eller administrativa 
hinder för en elev och dess vårdnadshavare välja endera skola. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-02-27
Medborgarförslag – De barn som tidigare tillhörde Sjugare skolas 
upptagningsområde, och idag tillhör Sammilsdalsskolans, bör i framtiden 
tillhöra Tällbergs skolas upptagningsområde.
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Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Föreslå kommunstyrelsen att med hänvisning till ärendets 

beskrivning och bedömning anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, Sektorchef Lärande och Stöd
Annica Sandy Hedin, Avdelningschef grundskolan
Förslagsställaren
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§ 20 Dnr 2018/147

Svar på medborgarförslag om placering av 
asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

Beskrivning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslår förslagsställaren att kommunen ska använda 
de medel som staten tillfört kommunen för att möjliggöra att asylsökande 
ensamkommande unga som fyller 18 år, ska bo kvar i kommunen under 
vårterminen 2018 så att dessa ungdomar kan fortsätta studera på Leksands 
gymnasium.

Sektorns/avdelningens bedömning
Staten har tilldelat tillfälliga bidrag så att de kommuner som önskar kan låta 
asylsökande ensamkommande ungdomarna bo kvar även efter att de blivit 18 
år. Leksands kommun fick 1 354 329 kr i december 2017 och 677 164 kr i 
februari 2018. Det tillfälliga bidraget motsvarar knappt 50 000 kronor per 
person i målgruppen under 2017 och ytterligare knappt 25 000 kronor per 
person 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 8 över 128 %. 

Idag beviljar kommunens individnämnd stöd och hjälp till individer inom 
målgruppen. Avdelningens bedömning är att individnämnden ska fortsätta 
med individuella bedömningar istället för kollektiva beslut. Individer som 
bedöms vara i behov av extra stöd ska få det tillgodosett via kommunen och 
delvis av de statliga bidraget och att de individer som individnämnden 
bedömer klara av Migrationsverkets boende skall hänvisas till det statliga 
ansvaret och anläggningsboendet som Migrationsverket anvisar till.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-02-16
Medborgarförslag - Placering av asylsökande ensamkommande som fyller 
18 år
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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
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§ 21 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 1-8/2018 fattade av förskolechef Silva Christmann

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

kommunstyrelsen för godkännande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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