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Ledamöter
Tomas Bergsten (C), ordförande
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Karin Quicker (C)
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PG Gregard (M)
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Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Eva Kempff (C)
Karin Andersson (C)
Oliver Rolands (KD)
Ros-Marie Svanborg (S)
Lennart Ljung (S)

Tjänstemän
Sektorschef Carin Fredlin
Administrativ chef Andriette Ivarsson
Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific, § 2b-c, 2f-g
Arbetsmarknadskonsulent Nina Kronbrink, § 2f
Projektledare Daniel Littorin, § 2g
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson, § 2h

Övriga
Teckentolk Elisabet Ingels

Justeringens plats och tid Torsdagen den 24 januari kl. 09.00

Underskrifter
Paragrafer 1-3

Ordförande
Tomas Bergsten (C)

Justerare
Yvonne Ineteg (V)

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

Organ Utskottet för lärande och stöd

Sammanträdesdatum 2019-01-21

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-25 Datum då anslaget tas ned 2019-02-15

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Andriette Ivarsson
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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 1 Rapporter utskottet lärande och stöd 2019
§ 2 Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2019 från Dalarnas Adoptionscentrum
§ 3 Val av kontaktperson/faddrar i utskottet för lärande och stöd
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§ 1 Dnr 2019/2

Rapporter utskottet lärande och stöd 2019

Beskrivning av ärendet
 Personal- och elevärenden, dnr 2019/9

- Sektorschef Carin Fredlin informerar om att en biträdande rektor till 
Åkerö skola på 50 % har rekryterats fram till sommaren.
 
- Det finns ett administrativt stödsystem som heter DraftIT som 
används för att rapportera in ärenden om kränkande behandling inom 
grundskolan. Gymnasiet är ännu inte med i detta stödsystem och 
rapporterar att de har tre ärenden om kränkande behandling just nu.

 Ekonomiskt bistånd och placeringar, dnr 2018/131

- Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific informerar om läget när 
det gäller ekonomiskt bistånd och placeringar.

 Översyn ”Effektiv Organisation- Individ-och familjeomsorgen” - 
Akodo, dnr 2018/786
- Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific berättar att ett externt 
företag som heter Akodo gör en granskning av individ- och 
familjeomsorgens interna arbete. Det man bland annat tittar på är 
effektiviseringar och gränsdragningar där det skett ett antal åtgärder. 
Dock pågår mycket arbete fortfarande. Översynen fortsätter och 
utskottet kommer att få löpande information om vad som händer 
kring Akodo-arbetet.

 Kommande inspektion från Skolinspektionen gällande digitalisering 
samt föreläggande från Skolinspektionen på Insjöns skola
- Sektorchef Carin Fredlin informerar om att under våren 2019 
kommer Skolinspektionen att genomföra en tematisk 
kvalitetsgranskning i verksamheten. Temat för granskningen är 
undervisning med digitala verktyg - matematik och teknik i 
grundskolan. 

Granskningen inriktas på årskurs 7-9. Sammilsdalskolan F-9 och 
Åkerö skola F-9 kommer att besökas. Syftet är att granska lärares 
användning av digitala verktyg i undervisningen på ett sätt som 
främjar kunskapsutvecklingen. 
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I detta ingår att granska hur rektor och huvudmannen leder och ger 
förutsättningar för en sådan undervisning.

- En riktad tillsyn från Skolinspektionen inleddes på Insjöns skola 
hösten 2017. Vi fick ett föreläggande där vi skulle lämna in 
kompletteringar och det har vi gjort. Av de fyra delar som skulle 
kompletteras är Skolinspektionen nöjd med två. Det som återstår att 
”få grönt” på är att studievägledning ska säkerställas, vilket är 
åtgärdat. Det som ytterligare ska åtgärdas är att vi ska följa upp 
resultat och utveckla verksamheten. När det gäller detta har 
kommunen beskrivit hur vi jobbar med detta arbete och nu väntar vi 
på att ”få grönt” på det också.

 Presentation av verksamheten – förskolan
- Chef för förskolan Linda Karlsson presenterar förskolans 
verksamhet övergripande och i stora drag vid dagens möte.

 Presentation av verksamheten – AME
- Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific och 
arbetsmarknadskonsulent Nina Kronbrink presenterar 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet övergripande.

 ”Höra till Leksand” – projekt familj och stöd
- Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific och projektledare för 
”Höra till Leksand” Daniel Littorin informerar om det projekt som 
pågår från den 1 november 2018 till den 31 december 2019 och 
handlar om att samverka bättre kring nyanlända döva personer.

 Grundskoleutredningen – vision elevantal 
- Kvalitetsutvecklare Joel Johansson informerar om Vision 2025 och 
visar en form av matematisk beräkning med framskrivning som ger 
oss en känsla om storlekar när det gäller elevantal samt prognoser 
från Statistiska Centralbyrån (SCB).

 Befolkningsmängd och socioekonomiskt index 2018
- Denna information bordläggs och återkommer vid nästa 
sammanträde den 18 februari. 

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 2 Dnr 2018/1691

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2019 från 
Adoptionscentrum i Dalarna

Beskrivning av ärendet
Adoptionscentrum i Dalarna har ansökt om generellt bidrag för 
verksamhetsåret 2019.

Adoptionscentrum Dalarna är en ideell förening som arbetar med olika 
verksamheter inom området adoption samt som fungerar som ett stöd för 
medlemmarna i hela Dalarna. De 109 medlemsfamiljerna har endera 
adopterade barn eller väntar på att adoptera. I Leksands kommun finns för 
närvarande åtta medlemsfamiljer.

För att kunna behålla en hög kvalitet på de arrangemang som årligen ordnas 
för medlemmarna, ansöker föreningen om ett grundbelopp på 1 500 kronor. 
Därutöver ansöks om ett belopp på 75 kronor per medlem som är bosatt i 
kommunen och som de beräknar ha som medlem under verksamhetsåret.

Adoptionscentrum föreslår ett belopp på sammanlagt 2 025 kronor för år 
2019.

Beslutsunderlag
Ansökan om generellt bidrag för verksamhetsåret 2019 – Adoptionscentrum

Tjänsteutlåtande, daterat 2019-01-02

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Bidra till Adoptionscentrum Dalarna med den sammanlagda summan 

av 2 025 kronor för år 2019.

2. Uppdra till förvaltningen att reda ut detta ärende ska hanteras till 
nästa år i det fall Adoptionscentrum Dalarna inkommer med en 
ansökan.
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Beslutet skickas till
Adoptionscentrum Dalarna
Verksamhetsekonom Per Andersson
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 3 Dnr 2019/1

Val av kontaktperson/faddrar i utskottet för lärande och 
stöd

Beskrivning av ärendet
Större delen av ledamöter och ersättare i utskottet för lärande och stöd har i 
och med den nya mandatperioden bytts ut. Förteckningen över 
faddrar/kontaktpersoner till förskolor och skolor behöver därför ses över.

Enhet Kontaktperson/fadder

Gymnasiet Oliver Rolands (KD)

Kulturskolan Björn Larsson (C)

Djura skola och förskola Mats Aspemo (M)

Gärde skola Karin Andersson (C)

Insjöns skola och förskola Yvonne Ineteg (V)

Sammilsdalskolan PG Gregard (M)

Siljansnäs skola och förskola Karin Qvicker (C)

Tällbergs skola och förskola Lars Halvarsson (S)

Ullvi skola Rose-Marie Svanborg (S)

Åkerö skola Lennart Ljung (S)

Norets förskolor Eva Kempff (C)

Åkerö förskolor Tomas Bergsten (C)

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-01-21

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-01-02

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa förteckningen över faddrar/kontaktpersoner enligt ovan.

Beslutet skickas till
Administratörer på skolor och förskolor, för vidarebefordran till rektorer och 
förskolechefer
Avdelningschef förskolan
Avdelningschef grundskolan
Gymnasiechef
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