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§ 42 Dnr 2019/68

Budgetprognos 2019 

Beskrivning av ärendet
Sektor lärande och stöds prognostiserade utfall för 2019 uppgår till 411 200 
tkr mot det budgeterade resultatet på 379 455 tkr. Det är en prognostiserad 
avvikelse om -31 745 tkr vilket motsvarar -8,4 %.

Beslutsunderlag
Prognos 2019 – månadsrapport per februari

Yrkanden
Ordförande Tomas Bergsten (C) yrkar att sektorschef för lärande och stöd 
får i uppdrag att komma med förslag på åtgärder för att säkerställa budget i 
balans som redovisas på nästa utskottsmöte.
Pg Gregard (M) och Mats Aspemo (M) yrkar att sektorschef för lärande och 
stöd får i uppdrag att komma med förslag på åtgärder för att säkerställa 
budget i balans inklusive grundskoleutredningen. Förslagen redovisas på 
nästa utskottsmöte.

Propositionsordning/beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet från Tomas Bergsten (C) om att 
sektorschef för lärande och stöd får i uppdrag att komma med förslag på 
åtgärder för att säkerställa budget i balans som redovisas på nästa 
utskottsmöte mot yrkandet från Pg Gregard (M) och Mats Aspemo (M) om 
att sektorschef för lärande och stöd får i uppdrag att komma med förslag på 
åtgärder för att säkerställa budget i balans inklusive grundskoleutredningens 
förslag som redovisas på nästa utskottsmöte.
Ordförande finner att utskottet beslutar enligt Tomas Bergstens (C) förslag.

Utskottets beslut 
1. Sektorschef för lärande och stöd får i uppdrag att komma med förslag på 
åtgärder för att säkerställa budget i balans som redovisas på nästa 
utskottsmöte.
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Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd Carin Fredlin
Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific
Avdelningschef förskola Linda Karlsson
Avdelningschef grundskola Annica Sandy Hedin
Rektor gymnasieskola Marcus Zetterlund
Rektor vuxenutbildning Magnus Körberg
Avdelningschef kulturskola Per Westblom
Verksamhetsekonom lärande och stöd Per Andersson
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§ 43 Dnr 2019/487

Nyckeltal i lärande och stöd 

Beskrivning av ärendet
Verksamhetekonom Per Andersson och kvalitetsutvecklare Joel Johansson 
redogör för ekonomiska och kvalitativa nyckeltal för avdelningarna familj 
och stöd, förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola. Nyckeltalen ska 
förbättra mål- och resultatstyrning, ge besluts- och verksamhetsstöd, 
tydliggöra samspelet mellan ekonomi och kvalitet samt möjliggöra 
jämförelse över tid och med andra kommuner.

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation Nyckeltal, lärande och stöd 2019-04-15
Definition av valda nyckeltal för lärande och stöd beslutade av central 
ledningsgrupp 2019-02-21

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Verksamhetekonom Per Andersson
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson 
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§ 44 Dnr 2018/303

Resursfördelningsmodell inom grundskola och 
förskola 

Beskrivning av ärendet
Utskottet för lärande och stöd beslutade 2018-06-07, § 37 att föreslå 
kommunstyrelsen att anta förslag till ny resursfördelningsmodell.
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 barn och 
elever i Leksands kommun.
Skolinspektionen (2014) förtydligar detta med likvärdighet i sin 
kvalitetsgranskning Kommunernas resursfördelning och arbete mot 
segregationens negativa effekter i skolväsendet: ”Likvärdig utbildning 
innebär inte att den ska vara likformig eller att alla barn och elever ska få 
lika mycket resurser”.
I forskningsgenomgången framgår det att:

 Skolsegregationen har ökat och att socioekonomisk bakgrund har fått 
ökad betydelse för skolresultaten.

 Kommunerna brister i sin kompensatoriska resursfördelning.
 Det finns ett positivt samband mellan resurser och resultat, speciellt för 

yngre elever och för de med mindre fördelaktig socioekonomisk 
bakgrund.

 Fördelningen behöver vara betydande för att det ska få effekt på 
resultaten.

 Resursfördelningen skapar förutsättningarna, men sett till skolresultaten 
är det viktiga hur resurserna sedan används.

Att resursfördelningsarbetet är eftersatt ute i kommunerna framgår av att 
bl.a. SKL, Skolinspektionen och Skolverket har poängterat vikten av en 
resursfördelning. 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.
Genom att förvaltningens modell, så långt som möjligt, anpassa sig till 
skolkommissionens modell kan Leksands kommun vara väl förberedd om 
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den, eller annan snarlik modell, införs nationellt. En utveckling som inte är 
osannolik.
Den nya resursfördelningsmodellen utgår från variabler som är kopplade till 
kön, invandring, utbildningsnivå, ekonomiskt bistånd och familjesituation. 
Underlaget erhålls via SCB i oktober månad, respektive år. 
Beräkningskoefficienter hämtas från skolkommissionens modell. 
Utifrån socioekonomiskt index sker sedan fördelning av det belopp som går 
utöver grundbeloppet, som för förskolans del är 4 % och för grundskolan del, 
inklusive fritidshem, är 12 % under läsåret 2019/2020.
Uppföljning av resursfördelningsmodellens effekter kommer att ske genom 
SALSA (årskurs 9), resultat utifrån socioekonomiska förutsättningar (årskurs 
6) och antal barn per årsarbetare (förskolan).

Sektorns/avdelningens bedömning
Genom en ny resursfördelningsmodell är bedömningen att Leksands 
kommun bättre följer skollagens intentioner och för att på så vis bättre 
uppfylla dess krav på likvärdighet, kompensatoriskt uppdrag och ytterst 
högre måluppfyllelse för alla barn och elever i Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-03
Powerpointpresentation En ny resursfördelningsmodell, daterad 2019-04-15
Förslag till ny resursfördelningsmodell, daterad 2018-05-28

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Anta förslag till ny resursfördelningsmodell.
2. Den nya resursfördelningsmodellen börjar tillämpas från och med 
höstterminsstart 2019.
3. Kostnaden för underlag från Statistiska centralbyrån (SCB) tas inom 
lärande och stöds befintliga budget. 

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd Carin Fredlin, 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin, 
Avdelningschef förskolan Linda Karlsson, 
Verksamhetsekonom Per Andersson, 
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson
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§ 45 Dnr 2019/318

Redovisning av sjukfrånvaro 

Beskrivning av ärendet
Sektorschef Carin Fredlin redogör för sjukfrånvaron för lärande och stöd för 
2018 samt första kvartalet 2019.
Den totala sjukfrånvaron 2018 uppgick till 6.05 % av lärande och stöds 
tjänstgöringstimmar. För första kvartalet 2019 uppgår den totala 
sjukfrånvaron till 6,7 %. 
Aktiviteter som sektorn kommer att fokusera på för att minska sjukfrånvaron 
är kartläggning, ledarskap, kollegialt arbete för att stärka personalen, 
handlingsplan för ökat välbefinnande och hälsa, ärendetyngdsmätning och 
rehabiliteringsmöten.

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation Sjukfrånvaro, daterad 2019-04-15

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna.
2. Lägga in ärendet som en återkommande punkt på kommande 
    sammanträden.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
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§ 46 Dnr 2019/429

Kartläggning av behöriga fritidspedagoger på 
fritidshemmen 

Beskrivning av ärendet
Enligt en ny lag som kommer att träda i kraft 2019-07-01 krävs legitimation 
för att undervisa på fritidshem. Fritidspedagoger, förskollärare och lärare kan 
få/ha den behörigheten. Varje fritidshem ska ha tillgång till en behörig 
fritidspedagog. Fritidspedagogen kan tjänstgöra på flera olika fritidshem.
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson redogör för behöriga fritidspedagoger vid 
kommunens sju fritidshem. Inför läsåret 2019/2020 finns det i nuläget tre 
behöriga fritidspedagoger och ytterligare två förväntas erhålla legitimation. 

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation Behörighet inom fritidshemmen, 2019-04-15.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-04-15

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 47 Dnr 2019/489

Mitterminsbedömning grundskolan

Beskrivning av ärendet
I mitten av vår- och höstterminerna gör lärarna en avstämning av hur 
eleverna ligger till i förhållande till kunskapskraven. Avstämningen görs 
utifrån tre nivåer:
-Elever som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven
-Elever med godtagbara kunskaper
-Elever med mer än godtagbara kunskaper
Avstämningarna sätts i relation till nyckeltal i databasen Kolada för 
jämförelse nationellt och över tid. 
Kvalitetsutvecklare Joel Johanson redogör för resultatet av bedömningarna 
och prognos.

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation Mitterminsavstämning, daterad 2019-04-15

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson.
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§ 48 Dnr 2019/111

Brukarråd

Beskrivning av ärendet
Protokoll har inkommit från nedanstående brukarråd. 
a) Djura skola 2019-03-25
b) Gärde skola 2019-04-10
Svar på fråga till politiken från Gärdeskola om hur planen ser ut för 
rekrytering av lärare till skola och fritidshem i kommunen och hur behoven 
kan tillgodoses besvaras under ärende ”Personal- och elevärenden 2019” och 
” Kartläggning av behöriga fritidspedagoger på fritidshemmen”.

Beslutsunderlag
Protokoll från brukarråd från Djura skola 2019-03-25 och Gärde skola 2019-
04-10.

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef förskola Linda Karlsson
Avdelningschef grundskola Annica Sandy Hedin
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§ 49 Dnr 2019/150

Information om förskolan

Beskrivning av ärendet
Sektorschef Carin Fredlin informerar från förskolan.
Aktuell förskolekö är totalt 102 barn. Samtliga i kön bedöms kunna erbjudas 
plats under 2019 tack vare att Myran kommer att färdigställas och Pelikanen 
öppnas upp igen efter renoveringen. Växer kön finns det utrymme på ett par 
av de andra förskolorna. De tillfälliga förskolorna Berget och Gropen stängs. 
Förskolan Trollet i Siljansnäs kommer att stänga till hösten p.g.a. av att det 
inte är så starkt inflöde av förskolebarn. 5-åringar flyttar in i Lissgården där 
de småbarnen är i dag och småbarnen flyttar till Igelkotten, vid Siljansnäs 
kyrka. 
Förskolecheferna omfördelas på de olika förskolorna för att de ska kunna 
vara mer på plats. 
Rekrytering av åtta tjänster pågår till Myran. 

Utskottets beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
Avdelningschef förskolan Linda Karlsson
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§ 50 Dnr 2019/460

Gymnasiesamarbete med Rättviks kommun

Beskrivning av ärendet
Gymnasieskolan i Leksands kommun och gymnasieskolan i Rättviks 
kommun, Stiernhööksgymnasiet, har under många år haft visst samarbete för 
att gemensamt utveckla verksamheter som har beröringspunkter med 
varandra. Det samarbetet bör utvecklas till att omfatta fler områden.

Sektorns/avdelningens bedömning
I och med att skolorna ligger nära varandra geografiskt och gemensamt har 
de utbildningar som tillgodoser en stor del av vad eleverna har möjlighet att 
välja ser vi att ett samarbete skulle gynna båda kommunerna och framförallt 
eleverna. Valmöjligheterna blir fler och utbildningarna finns nära elevens 
hemort.
Ett närmare samarbete skulle även kunna gynna gymnasieskolorna på fler 
områden, exempelvis gällande lärarresurser, ledningsresurser, 
kompetensutbildning med mera.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-04

Utskottets beslut
1. Uppdra åt sektorn lärande och stöd och avdelningschef gymnasieskolan att 
närmare utreda ett utökat samarbete med Stiernhööksgymnasiet.

Beslutet skickas till
Rektor Leksands gymnasium Marcus Zetterlund
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 51 Dnr 2019/154

Rapporter gällande Skolinspektionen 

Beskrivning av ärendet
Åtgärder gällande Insjöns skola har rapporterats den här veckan till 
Skolinspektionen.
När det gäller särskolan inväntas beslut från Skolinspektionen.

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
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§ 52 Dnr 2019/153

Personal- och elevärenden 2019 

Beskrivning av ärendet
Sektorschef Carin Fredlin informerar om grundskolans 
personalrekryteringsbehov. Hittills ska 50 tjänster tillsättas till höstterminen 
2019. En stor del av tjänsterna som ska tillsättas innehas idag av obehöriga 
lärare, som inte får tillsvidareanställas eller visstidsanställas mer än ett år i 
taget. Det finns även några pensionsavgångar, men hittills få uppsägningar. 
Gymnasiet ligger bland de fem främsta när det gäller elever som går ut med 
en examen efter tre år. Antalet elever som sökt till Leksands gymnasium 
hösten 2019 har ökat från 2018. Samtidigt är det en större årskull, vilket kan 
innebära att fler elever också söker sig till andra gymnasier jämfört med 
2018. Den största ökningen har skett till hantverksprogrammet med 
inriktning mot finsnickeri. Estetprogrammet kommer att läggs ner. 
Årets UF-företag i Dalarna kom från Leksands gymnasium. Även andra 
utmärkelser har tilldelats gymnasiets UF-företag.

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
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§ 53 Dnr 2019/118

Ekonomiskt bistånd och placeringar 

Beskrivning av ärendet
Rapport lämnas avseende ekonomiskt bistånd mars månad 2019 samt 
placeringar mars månad.
Placering vuxna
För placeringar vuxna redovisas en avvikelse mot periodbudget för mars 
månad på 532 tkr. Den prognostiserade årsavvikelsen uppgår till 0 tkr. 
Budgeten är 4 952 tkr.
Placering Barn och unga
För placeringar barn och unga redovisas en avvikelse mot periodbudget för 
mars månad på -2 778 tkr. Den prognostiserade årsavvikelsen uppgår till 
-6 549 tkr. Budgeten är 12 291 tkr.
Ekonomiskt bistånd
Kostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår till 1 102 109 kr för mars månad.

Beslutsunderlag
Rapport placeringar, daterad 2019-04-10
Rapport ekonomiskt bistånd, daterad 2019-04-11
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-23

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Johan Jobs, enhetschef individ- och familjeomsorg
Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd
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§ 54 Dnr 2018/786

Översyn effektiv organisation -  Individ- och 
familjeomsorgen 

Beskrivning av ärendet
Det har gjorts en översyn av individ- och familjeomsorgens interna arbete. 
Det externa företaget Akodo har gjort översynen.
Utifrån översynen har en handlingsplan tagits fram. Enhetschef för individ 
och familjeomsorgen Johan Jobs redogör lämnar en lägesrapport av det 
pågående arbetet utifrån handlingsplanen.

Handlingsplanen omfattar följande områden:
- Resursfördelning - klar
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
- IT-digitalisering-journalsystem
- Kompetensutveckling
- Myndighetsutövning och verkställighet
- Ledning och styrning - klar
- Ekonomi och effektivitet.

Beslutsunderlag
Handlingsplan utifrån Akodo’s genomlysning av individ- och 
familjeomsorgen, daterad 2019-04-10.

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Enhetschef för individ- och familjeenheten Johan Jobs
Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific 
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§ 55 Dnr 2019/251

Punkter till nästkommande sammanträde

Beskrivning av ärendet
a) Förslag på åtgärder för att säkerställa budget i balans
b) Gymnasiesamarbete med Rättviks kommun
c) Sjukfrånvaron 

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
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	Översyn effektiv organisation -  Individ- och familjeomsorgen (Johan) 
	Beslut LS 2019-04-15
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