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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 22 Rapporter lärande och stöd 2018
§ 23 Mål- och resultatrapport sektor lärande och stöd 2018
§ 24 Budgetprognos lärande och stöd till och med mars 2018
§ 25 Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i Leksands kommun - 

senaste nytt
§ 26 Fastställande av GYSAM:s prislista 2018
§ 27 Integrationsplan reviderad
§ 28 Svar på medborgarförslag om utbyggnad av förskolan Igelkotten i Siljansnäs
§ 29 Anmälningsärenden lärande och stöd 2018
§ 30 Delegeringsärenden lärande och stöd 2018
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§ 22 Dnr 2018/11

Rapporter lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
a) Brukarråd, dnr 2017/71

- Norets förskolor – Furuliden och Pelikanen
David Edin ByP deltog vid brukarrådet. Ett antal frågor har ställts till 
politiken. Bland annat vill brukarrådet få till en ändring av de regler 
som gör att byte av förskola går före syskonförtur – arbete med nya 
riktlinjer pågår. Man ställer också frågan om renoveringen av 
förskolan Pelikanen och barnomsorgsplatser – utredning kring detta 
pågår. Kvalitetsarbetet pågår och redovisas på lärande och stöds 
utskottsmöten.

Inger Back (L) redogör från ett möte med Kulturskolan. Där upplevs 
det mycket positivt att vara i Tingshuset. Nytt från höstterminen 2018 
är att alla elever i årskurs 2 fritt kommer att få musiklek på sina 
ordinarie skolor. Terminsavgiften för övrig undervisning är 850 
kronor. Undervisningen på Kulturskolan sker för det mesta efter 
ordinarie skoltid, vilket gör att eleverna får ta sig till Kulturskolan på 
egen hand. Kulturskolan efterlyser ett styrdokument.

b) Personal- och elevärenden, dnr 2018/155
- Sektorchefen informerar om att Johan Nilsson blir ny rektor på 
Sammilsdalskolan från och med den 16 april. Han efterträds på 
Åkerö skola av Erika Hemptenbacher. Marie Boork har anställts som  
ny biträdande rektor på Leksands gymnasium. Tjänsten finansieras 
av statsbidrag. 

Sex anmälningar om kränkande behandling har kommit in under 
perioden. En ny digital hantering av anmälningar om kränkande 
behandling är på väg att införas.

c) Ekonomiskt bistånd till och med mars 2018, dnr 2018/131
- Avdelningschef Zilha Fific redogör för ekonomiskt bistånd till och 
med mars. I mars var biståndet rekordhögt, över en miljon kronor 
betalades ut. 189 hushåll var aktuella för ekonomiskt bistånd, av 
dessa tillkom 22 nya under mars månad. 
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d) Patientsäkerhetsberättelse 2017, dnr 2018/395
- Sektorchef Carin Fredlin redogör för patientsäkerhetsberättelsen 
författad av skolsköterska Madeleine Yngvesson. 

e) Kvalitetsredovisningar, dnr 2018/350
- Förskola – avdelningschef Linda Karlsson redogör för förskolans 
kvalitetsredovisning 2017 samt verksamhetsplan för 2018.

- F-klasser, grundskolor, grundsärskola samt fritidshem -
avdelningschef grundskolan redogör för kvalitetsredovisning 2017 
samt verksamhetsplan för år 2018.

- Leksands gymnasium och Leksands gymnasiesärskola – rektor 
Marcus Zetterlund redogör för kvalitetsredovisning 2017 samt 
verksamhetsplan 2018.

f) Förskolekön
- Avdelningschef förskola redogör för nuvarande barnomsorgskö. 
Den 13 april fanns det 101 barn i kö. 15 av dessa vill ha plats under 
våren. De kommer att få plats i den nya förskolan ”Gropen”, som 
öppnar i paviljonger i anslutning till Brandmannen den 19 april.

g) Statistik SIRIS – grundskolan
- Kvalitetsutvecklare Joel Johansson redogör för statistik på 
grundskolan gällande år 2017 baserat på det som inrapporterats till 
Skolverket. Elevantal, personaltäthet, behörighet, åldersfördelning 
lärare, resultat av nationella prov för åk 3, betyg i årskurs 6, 
nationella prov jämfört med betyg i årskurs 6, resultat årskurs 9 samt 
meritvärde årskurs 9 över tid.

h) Söktryck höstterminen 2018 – Leksands gymnasium
- 166 elever har sökt till Leksands gymnasium inför höstterminen 
2018. Endast ett fåtal elever har sökt till estetiska programmet, vilket 
gör att det kommer bli ett nollintag på estetiska programmet till 
höstterminen 2018.

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

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-04-16

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 23 Dnr 2018/528

Mål- och resultatrapport sektor lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson föredrar de politiska målen för lärande 
och stöds mål- och resultatrapport period 1 2018.

Mål- och resultatrapporten avser följande politiska mål:

- Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, 
kommunikation och läsning i förskolan.

- Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor – med fokus 
på elever med låg måluppfyllelse.

- Vara en attraktiv arbetsgivare.

- Medverka till att förkorta tiden för etablering på arbetsmarknaden för 
de som fått uppehållstillstånd.

- Stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av 
landets främsta sport- och friluftskommuner.

- Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och 
verksamhet samt utveckla och förenkla medborgarnas och företagens 
kontakter med kommunen.

- Öka medborgarnas välmående genom att främja hälsa och trygghet 
samt motverka missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak. 
(ANDT)

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport sektor lärande och stöd, period 1 2018
Bildspel

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 24 Dnr 2018/141

Budgetprognos lärande och stöd till och med mars 
2018

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki redogör för sektorns 
budgetprognos till och med mars 2018.

Prognosen pekar för närvarande på ett minusresultat på sammanlagt 20 
miljoner kronor för sektorn.

Familj och stöd står för ett minus på 9,6 miljoner, förskolan för minus 
500 000 och grundskolan för ett minus på 10 miljoner kronor.

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
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetsekonom lärande och stöd
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§ 25 Dnr 2017/1515

Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i 
Leksands kommun - senaste nytt

Beskrivning av ärendet
Utskottet för lärande och stöd uppdrog den 17 oktober 2016 åt förvaltningen 
att under hösten 2017 genomföra en översyn av kommunens 
grundskoleorganisation. Förvaltningen har tagit fram en rekommendation till 
ny grundskoleorganisation som presenterades för utskottet lärande och stöd 
den 19 februari 2018.

Den politiska majoriteten i Leksand har meddelat att det inte är aktuellt med 
några organisatoriska förändringar inför läsåret 2018/2019 och förvaltningen 
kommer att ges ett kompletterande utredningsuppdrag. Det ekonomiska läget 
är dock fortsatt mycket ansträngt. Hela förvaltningen arbetar utifrån 
nuvarande förutsättningar med att ta fram ett antal åtgärdsförslag som ska 
behandlas politiskt. För sektor lärande och stöds del kan det komma att 
handla om ändringar i personalresurser, större klasser och mer samordning 
av ämnen. 

Ett kompletterande utredningsdirektiv från utskottet för en översyn av 
kommunens grundskolor presenteras på dagens utskottsmöte. Syftet med att 
ge kompletterande utredningsdirektiv till förvaltningens översyn av 
kommunens grundskoleorganisation är att få fram ett bredare 
beslutsunderlag, för att fatta politiska beslut för det utvecklingsarbete som 
behöver inledas och för att möta de utmaningar som skolorganisationen i 
Leksand står inför. Rekommendationerna bör överlämnas senast den 1 
november 2018.

Beslutsunderlag
Utredningsdirektiv – översyn av kommunens grundskolor, 
daterad 2018-04-16

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2018-04-16

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Överlämna de kompletterande direktiven för översyn av kommunens 

grundskolor till förvaltningen.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Avdelningschef grundskolan
Kvalitetsutvecklare lärande och stöd
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§ 26 Dnr 2017/1636

Fastställande av GYSAM:s prislista 2018

Beskrivning av ärendet
Vid utskottsmötet den 12 december 2017 fastställdes prislistan för 
interkommunala ersättningar vid Leksands gymnasium.
GYSAM:s prislista var vid det tillfället inte komplett. Den kompletta 
prislistan fastställdes av GYSAM den 23 mars 2018.

Vid dagens utskottsmöte ska GYSAM:s prislista fastställas av utskottet.
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PRISLISTA 2018 interkommunala ersättningar Leksand

Program-
beteckning Bidrag till kommuner Bidrag friskolor *

 Leksand
GYSAM 
prislista Leksand

GYSAM 
prislista

BF 121 940 118 962 123 074 119 604

BA 140 168 144 388

BA1 201 397 210 679

EE 122 796 125 553

EK 67 574 87 831 63 717 86 663

ES 114 099 116 308

ES1 200 584 152 174 208 938 157 326

FT 170 218 174 947

FT1 214 797 224 371

HA 104 312 106 821 103 828 106 335

HV 177 763 136 726 184 022 140 494

HT 118 346 121 052

HU 101 949 102 428

IN 166 951 171 239

NA 105 182 100 013 104 775 100 153

NBD 229 099 242 831

NBL 347 190 371 762

NBS
NBT
RL 214 501 156 577 224 132 161 406

SA 90 218 100 688 88 440 100 538

TE 93 430 105 960 91 947 106 520

VF 155 430 160 521

VO 106 040 106 870
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Interkommunala ersättningar debiteras och ersätts enligt nedan:

Gysam   Prislista

Erbjuder - anordnar själv  
Gysam 
prislista

Erbjuder - anordnas i samverkansområdet
Gysam 
prislista

Andra kommuner  Prislista

Erbjuder - anordnar själv  
Egen 
prislista

Erbjuder - anordnas i samverkansområdet
Gysam 
prislista

Erbjuder - anordnas utanför samverkansområdet
Rikspris-
lista

Ersättning friskolor  Prislista

Erbjuder - anordnar själv  
Egen 
prislista

Erbjuder - anordnas i samverkansområdet
Gysam 
prislista

Erbjuder - anordnas utanför samverkansområdet
Rikspris-
lista

Beslutsunderlag
GYSAM – prislista för 2018

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Utskottet för lärande och stöd ställer sig bakom Gysam:s prislista år 

2018

Beslutet skickas till
Alla berörda skolor
Rektor vid Leksands gymnasium
Administratör gymnasieskolan
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Sektorchef

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-04-16

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 27 Dnr 2018/369

Integrationsplan reviderad

Beskrivning av ärendet
I den av kommunfullmäktige antagna integrationsplan från 2014-06-09 
framgår att senast 2016 ska kommunstyrelsen redovisa en uppföljning av 
integrationsplanen till kommunfullmäktige, och även ett förslag till reviderad 
plan. 

Sedan flyktingvågen året 2015 har staten beslutat om en hel del förändringar 
inom integrationsområdet. Bland annat har kommunerna fått ett större ansvar 
vad gäller mottagningen och bosättning av nyanlända. 

Med ovanstående som bakgrund föreslås en revidering av 
integrationsplanen. 

Beslutsunderlag
Integrationsplan reviderad 2018-03-28
Integrationsplan fastställd 2014-06-09

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Utskottet för lärande och stöd ställer sig, efter redaktionella 

ändringar, bakom tjänstemannaförslaget till integrationsplan och 
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anta den 
reviderade integrationsplanen för Leksands kommun.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd 
Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd 
Johan Jobs, enhetschef integration och arbetsmarknad
Kommunstyrelsen 
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§ 28 Dnr 2018/191

Svar på medborgarförslag om utbyggnad av förskolan 
Igelkotten i Siljansnäs

Beskrivning av ärendet
I ett medborgarförslag önskar man att Leksands kommun tar ställning till en 
utbyggnation av förskolan Igelkotten med två avdelningar. Vilket innebär att 
förskolan Igelkotten skulle bestå av fyra avdelningar.  

Förskolans verksamhet består idag av förskolan Igelkotten som är två 
avdelningar som kan ta emot cirka 40 barn. Förskolan Trollet som är beläget 
i Björkbackens lokaler där det finns en avdelning och som kan emot cirka 25 
barn. Förskolan Lissgården som är belägen i Siljansnäs skola och som kan ta 
emot cirka 15 barn. 

Förskolan Trollet tar emot 4–5 åringar.

Förskolan Igelkotten tar emot 2–4 åringar.

Förskolan Lissgården tar emot 1–2 åringar.

Sektorns/avdelningens bedömning
Nuläget på förskolan Siljansnäs är avdelningar fördelade på tre olika lokaler, 
vilket försvårar samarbetet på många punkter. 

Avdelning förskolan gör den bedömningen att utbyggnation av förskolan 
Igelkotten bör utredas. Då eventuella vinster kan tänkas uppstå utifrån olika 
perspektiv - ekonomi, pedagogik, vårdnadshavare och barn. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att bygga ut förskolan Igelkotten i Siljansnäs med två 
avdelningar

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Föreslå kommunstyrelsen att med hänvisning till ärendets 

beskrivning och bedömning anse medborgarförslaget besvarat.
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Beslutet skickas till
Sektorchef Lärande och Stöd
Avdelningschef förskolan
Förslagsställaren
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§ 29 Dnr 2018/16

Anmälningsärenden lärande och stöd 2018

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

 Verksamhetsberättelse 2017 för Studieförbundet Bilda mitt.

Utskottet för lärande och stöds beslut
1.  Ärendet tas som en information till protokollet.
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§ 30 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 67–80/17 fattade av förskolechef Maria Granath-Nilsén

 Beslut 1–10/18 fattade av förskolechef Maria Granath-Nilsén

 Beslut 52–73/17 fattade av förskolechef Helen Häljebo

 Beslut 1–8/18 fattade av tf rektor Anders Billtoft

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

kommunstyrelsen för godkännande

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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