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Utskottet för lärande och stöd

Plats och tid Plenisalen, 08:30 – 13:15
Beslutande Ledamöter

Tintin Löfdahl (KD) ordf.
Sebastian Larsson (M) vice ordf. § 31 a, c-e
Lars Halvarson (S) 2:e vice ordf.
Karin Qvicker (C)
Rose-Marie Svanborg (S) 

Tjänstgörande ersättare
Aarno Magnusson (C) ers f Birgitta Pettersson (C)
Anna Walsh (MP) ers f David Edin (BP)
Kia Rolands (KD) ers f Sebastian Larsson § 31 b, f-j, § 32-36

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

Tjänstemän
Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd § 31 c-e
Marie Holst, socialsekreterare § 31 c
Per Westblom, rektor § 31 e
Linda Karlsson § 31 f-g, § 34
Kristian Koivumäki, verksamhetsekonom § 32
Joel Johansson, kvalitetsutvecklare § 31 i-j
Carin Fredlin, sektorchef
Anna-Carin Ingels, sekreterare

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service, kommunhuset 2018-05-31, kl. 07:30

Underskrifter
Paragrafer 31-36

Ordförande
Tintin Löfdahl (KD)

Justerare
Lars Halvarson

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

Organ Utskottet för lärande och stöd

Sammanträdesdatum 2018-05-28

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-01 Datum då anslaget tas ned 2018-06-23

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service, kommunhuset

Underskrift
Anna-Carin Ingels
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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 31 Rapporter lärande och stöd 2018
§ 32 Budgetprognoser lärande och stöd 2018
§ 33 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2018
§ 34 Renovering av förskolan Pelikanen
§ 35 Anmälningsärenden lärande och stöd 2018
§ 36 Delegeringsärenden lärande och stöd 2018
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§ 31 Dnr 2018/11

Rapporter lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
a) Brukarråd, dnr 2018/71

- Åkerö skola – Sebastian Larsson (M) deltog
Inga frågor till utskottet.

- Tällbergs förskola och skola – Lars Halvarson (S) deltog.
Frågorna till utskottet togs upp vid förra mötet.

- Ullvi skola – Rose-Marie Svanborg (S) deltog.
Önskar ett centralt brukarråd. Förvaltningen undersöker frågan. 

- Gärde skola – Anna Walsh (Mp) deltog.
Ett antal frågor till utskottet. Svaren kommer via rektor.

- Sammilsdalskolan – Inger Back (L) deltog.
Inga frågor till utskottet.

- Förskolorna Källbacken och Rosen – politisk representant saknades.
Brukarrådsrepresentanterna kommer att ses över inför höstterminen.

b) Personal- och elevärenden, dnr 2018/155
- Fem anmälningar om kränkande behandling har kommit in sedan 
senaste utskottsmötet. Ett nytt digitaliserat system för behandling av 
redovisningen kommer att användas från och med höstterminen 
2018. Det kommer att säkra och underlätta redovisningen.

Personal – rekrytering av biträdande rektor till Åkerö skola pågår. Ett 
antal relevanta ansökningar har kommit in.

c) Ekonomiskt bistånd till och med april, dnr 2018/131
- Avdelningschef familj och stöd, Zilha Fific samt 1:e 
socialsekreterare Marie Holst redogör för nulägesbeskrivningen av 
ekonomiskt bistånd. De redogör vidare för en kartläggning av 
försörjningsstödet som gjorts - utvärdering av insatser för vuxna 
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(UIV).

d) Genomlysning IFO – resultat, dnr 2018/786 
- Avdelningschef familj och stöd, Zilha Fific, redogör för 
genomlysningen av individ- och familjeomsorgen som gjorts av 
Akodo AB. Utskottet önskar en uppföljning av de områden som 
aktualiserats, till exempel i nästa års kvalitetsredovisning.

e) Kvalitetsredovisningar, dnr 2018/530
- Familj och stöd
Avdelningschef Zilha Fific redogör för kvalitetsredovisning 2017 och 
verksamhetsplan 2018.

- Kulturskolan
Rektor Per Westblom redogör för kvalitetsredovisning 2017 och 
verksamhetsplan 2018. Utskottet tar med sig frågan om likvärdighet 
genom att se över möjligheterna att sänka avgifterna.

f) Tillsyn på fristående förskolor 
- Avdelningschef förskolan, Linda Karlsson, informerar om att hon  
genomför tillsyn hos de fristående förskolorna. Tillsynerna 
genomförs vartannat år. Huvuduppgiften är att se till att de fristående 
förskolorna följer skollagen. Det finns en hög medvetenhet hos de 
fristående förskolorna om vad uppdraget innebär. 

g) Förskolekön
- Avdelningschef förskolan redogör för aktuell kö till förskolan.  
Aktuell kö till höstterminen 2018 är sammanlagt 49 barn. Varav 28 
till den kommunala förskolan.

h) Rapporter skickade till Skolinspektionen med anledning av tillsyn
- Rapporterna ligger på politikerportalen. Eventuella frågor tas upp 
på utskottsmötet i september.

i) Mitterminsuppföljning vårterminen 2018 – grundskolan 
- Kvalitetsutvecklare Joel Johansson redogör för resultatet av 
mitterminsuppföljningen i grundskolans årskurser 3, 6 och 9 under 
vårterminen 2018. 

j) Ny resursfördelningsmodell
- Kvalitetsutvecklare Joel Johansson redogör för en ny 
resursfördelningsmodell i förskolan och grundskolan. Syftet med en 
ny resursfördelningsmodell är att bättre kunna leva upp till 
skollagens krav gällande likvärdighet, och därigenom skapa bättre 
förutsättningar att uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Ytterst 
syftar resursfördelningsmodellen till att öka måluppfyllelsen för alla 
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barn och elever i Leksands kommun. Beslut i ärendet kommer att tas 
på ett extra utskott den 7 juni.

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

Budgetprognoser lärande och stöd 2018

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

Prognosen pekar för närvarande på ett minusresultat på sammanlagt 16,8 
miljoner kronor för sektorn.

Familj och stöd står för ett minus på 6,5 miljoner, förskolan för ett minus på 
0,5 miljoner och grundskolan för ett minus på 6,8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Power-point presentation, budgetprognos april 2018.

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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§ 33 Dnr 2018/365

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
2018

Beskrivning av ärendet
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen.

Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom.

Beslutsunderlag
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 1/2018, 
lärande och stöd 

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

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
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§ 34 Dnr 2018/628

Renovering av förskolan Pelikanen

Beskrivning av ärendet
Trycket på förskoleplats i Leksands kommun ökade successivt under 
2016/2017. Förskolan har anpassat och öppnat upp lämpliga lokaler för att 
erbjuda alla barn i kö en plats inom lagstadgat tid på fyra månader. Dels i 
Siljansnäs samt Insjön (2016). Under våren 2018 ökade trycket ytterligare på 
grund av inflyttning, men också på grund av en procentuell ökning av 
inskrivna barn i förskolan än tidigare. Förskolan öppnade då upp två nya 
avdelningar (2018) inne i Noret och under april månad 2018 var förskolan i 
fas med att erbjuda alla barn i behov av barnomsorgsplats en plats. Dock ser 
förskolan att behovet av barnomsorgsplatser inte kommer att minska under 
hösten 2018. Prognosen som är framtagen utifrån statistik på hur många barn 
som födds/flyttar in/ procentuellt sett inskriven i förskolan, visar en stadig 
ökning. 

Framtida ursprungsplan var att renovera Pelikanen samtidigt som nya 
förskolan Myran öppnar februari 2019. Utrymning av förskolan Pelikanen 
skulle då ske med flytt av barnen till förskolan Myran, vilket skulle lämna tio 
tomma platser till barn i aktuell kö på nya förskolan Myran. Samtidigt skulle 
förskolan inte behöva stå med en kostnad för renoveringspaviljonger under 
tiden renoveringen genomfördes. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Bedömningen är att förskolan Pelikanens renovering bör ske 
augusti/september 2018 för att kunna erbjuda alla framtida barn i kö en 
garanterad plats inom fyra månader. Vi har nu under våren 2018 öppnat upp 
en tillfällig förskoleavdelning i paviljongerna vid Brandmannen som vi 
skulle kunna använda till förskolan Pelikanens barn under renoveringstiden.

148 barn går till förskoleklass under hösten 2018 och vi har vid dagens 
datum 105 barn i kö trots att vi öppnat upp två nya avdelningar under 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-04-24
5-års prognos framtagen av förskolan 
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Utskottet för lärande och stöds beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta 

1. Påbörja renovering av förskolan Pelikanen augusti/september 2018.

2. Under 2018 omfördela 10,2 miljoner kronor från de medel som 
avsatts för att bygga förskolan Myran till renoveringen av Pelikanen.

3. I budget 2019-2021 avsätta de till Pelikanen omfördelade 10,2 
miljoner kronorna till byggnationen av förskolan Myran.

Beslutet skickas till
Avdelningschef förskolan 
Verksamhetsekonom lärande och stöd
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§ 35 Dnr 2018/16

Anmälningsärenden lärande och stöd 2018

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

 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2017 Sensus studieförbund 
Mellansverige

 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2017 Studieförbundet Bilda

 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2017 Folkuniversitet

 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2017 Studiefrämjandet

 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2017ABF Borlänge-
Nedansiljan

 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2017 NBV Dalarna

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Ärendet tas som en information till protokollet.
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§ 36 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 9-12/2018 fattade av förskolechef Silva Christmann

 Beslut fattat av sektorchef Carin Fredlin, dnr 2018/688

 Beslut 5-11/2018 fattade av avdelningschef grundskolan, Annica 
Sandy Hedin

 Beslut 1-2/2018 fattade av avdelningschef IFO, Zilha Fific

 Beslut 1-4/2018 fattade av rektor Pia Lundström Eriksson

 Beslut 9-11 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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