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Ärendelista

§ 54 Sektorchefen informerar
§ 55 Förslagsvarianter lokalt skolskjutsreglemente
§ 56 Delegation av beslut rörande resursfördelningsbelopp
§ 57 Likvärdig förskola
§ 58 Information om förskolekön 2020
§ 59 Budgetprognoser utbildningssektorn oktober 2020
§ 60 Mötesplatsen
§ 61 Riktlinjer brukarråd
§ 62 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2020
§ 63 Sammanträdesordning 2021
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§ 54 Dnr 2020/157

Sektorchefen informerar

Beskrivning av ärendet
Utbildningschef Carin Fredlin informerar.  
Corona – det mesta är under kontroll i verksamheterna. Eventuell sjuk 
personal i förskolan ersätts genom att ordinarie personal tillfälligt placeras 
om. Man tar helst inte in vikarier utifrån i nuläget. 
Ingen större frånvaro på förskolan och grundskolan. 
Det kommer inte att bli några luciafiranden och julavslutningar på 
förskolorna och skolorna.
Vissa träningar ställs in på gymnasiet men skolidrotten löper på. 
Gymnasiet har gått ut med direktiv om att friska ungdomar ska vara i skolan.
Finns möjlighet att delta digitalt på lektionerna om man är hemma med 
sjukdomssymptom.
Kulturskolan har smågrupper med dans, fiol etc. De kommer inte att ha 
några avslutningar men kommer att filma en del uppträdanden. 
Arbete och stöd jobbar hemma växelvis, likaså vuxenutbildningen.
Max åtta personer per grupp får vara tillsammans på vuxenutbildningen.
Lärarförbundets årliga ranking – Leksands kommun har klättrat från plats 
198 år 2019 till plats 143 år 2020.
Anmälan om misshandel vid Åkerö skola - ärendet har lagts ner.
Incident på Sammilsdalskolan, elev som filmat en lärare - utrett och klart. 

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Utbildningschef Carin Fredlin

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-11-16

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 55 Dnr 2020/1094

Förslagsvarianter lokalt skolskjutsreglemente

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut LoS 2020-10-05, § 51, uppdrogs förvaltningen att utarbeta 
förslag till ny lokal bilaga i skolskjutsreglementet.
Gällande det länsövergripande skolskjutsreglementet är den tänkta 
ärendegången, utifrån kollektivtrafikförvaltningen önskan om att besked 
inlämnas senast 2020-12-23, att det länsövergripande skolskjutsreglementet 
ska kunna antas på kommunfullmäktige 2020-11-30, Dnr 2020/1206.
Avsikten är att reglementet ska gälla från 1 januari 2021 för att kunna börja 
tillämpas i planering av skolskjuts under våren, inklusive bestämmelserna i 
den lokala bilagan. All skolskjutsverksamhet från och med höstterminen 
2021 utgår från det nya reglementet.
När det gäller det specifika innehållet i den lokala bilagan är det beslut som 
tas av utskottet för lärande och stöd enligt delegationsordningen, Nr 133, 
som stipulerar att utskottet lärande och stöd är delegat för ”Riktlinjer för 
skolskjutsar och övriga resor”. Dessa riktlinjer ska förstås såsom den lokala 
bilagan.
Ärendegången gällande den lokala bilagan bör vara sådan att beslut utifrån 
ett fastställt förslag ska kunna tas på LoS utskott 2020-12-14.
Förutsatt att ärendegången håller innebär det att det länsövergripande 
skolskjutsreglementet beslutas innan innehållet i den lokala bilagan, vilket 
torde ses som avsedd ordning.
Vid dagens sammanträde presenteras ett antal varianter av förslag till lokal 
bilaga. Ett slutligt förslag kommer att presenteras för utskottet vid nästa möte 
den 14 december 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande på olika varianter av förslag i lokal bilaga till 
länsövergripande skolskjutsreglemente, 2020-10-15
Karta över skolupptagningsområden
Fastställda farliga skolvägar i Leksands kommun
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Utskottets beslut
1. Uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till beslut på ny lokal 

bilaga till skolskjutsreglemente inför nästa utskottsmöte 2020-12-14.

Beslutet skickas till
Utbildningschef Carin Fredlin
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
Skolskjutshandläggare Pia Eriksson Lundström
Trafiksamordnare Joel Johansson
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§ 56 Dnr 2020/1319

Delegation av beslut rörande resursfördelningsbelopp

Beskrivning av ärendet
I samband med kammarrätten i Göteborgs dom, 2019-12-16, mål 6267-19, 
fastställdes att SCB:s nekande av att lämna ut statistikuppgifter till SKR 
hade stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Högsta 
förvaltningsdomstolen nekade också överklagan prövningstillstånd.
SKR och myndigheter som Skolverket har tidigare begärt ut statistiken för 
att kunna redovisa skolresultat och andra viktiga nyckeltal gällande skolan 
nedbrutet på enhetsnivå.
I huvudsak utgår sekretessen från att uppgifterna rör sådant som avser 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. I detta fall en enskild 
huvudmans ekonomiska förhållanden. 
Efter att domen vunnit laga kraft beslutade SKR och Skolverket att 
avpublicera statistikuppgifter på sina hemsidor, inklusive för offentligt 
drivna skolor utifrån bedömningen att lika villkor ska gälla, oavsett 
huvudman. 
Den 8 oktober beslutade Skolverket att återpublicera all statistik som varit 
tillgänglig före den 1 september. Dock publiceras ingen ny statistik.
Den 28 oktober presenterade regeringen en tidsbegränsad lösning på 
sekretessfrågan, Promemoria U2020/05409, som i korthet innebär att en 
tillfälligt sekretessbrytande lag stiftas. Förslaget är att den ska träda i kraft 1 
juli 2021 och gälla fram till 30 juni 2023. Därefter är förhoppningen om att 
kunna ersätta den med en mer långsiktig lösning.

Sektorns/avdelningens bedömning
För kommunens del innebär detta med den nya strikta tillämpningen av 
statistiksekretess ett problem vad det gäller resursfördelningsmodellen. 
Enligt 2 kap. 8 b § skollagen (2010:800) ska varje kommun fördela 
resurserna inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar.
Eftersom statistiksekretessen är absolut får inte en statistikmottagande enhet 
inom kommunen vidarebefordra eller lämna uppgifterna vidare till annan 
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enhet inom kommunen. Detta vållar stora problem inom många andra 
kommuner. 
För Leksands kommuns del sammanfaller funktionerna, då 
verksamhetsutvecklaren för utbildningssektorn också är kommunens 
Supercross-ansvarige (statistikansvarige), vilket gör att denne har ett 
befintligt sekretessavtal med SCB och får motta statistikbearbetning av den 
socioekonomiska sammansättningen inom skolväsendet. Dock får inte dessa 
uppgifter spridas vidare till t.ex. ekonomiavdelningen.
En korrekt och uppdaterad resursfördelning kommer att kunna tas fram för i 
år, då ekonomiavdelningen kan leverera totalsumman av det som ska 
fördelas och kommunens statistikansvarige kan räkna fram de belopp som 
respektive huvudman ska få i bidrag enligt den tidigare beslutade 
resursfördelningsmodellen. 
I normalfallet ingår uppgifter om de socioekonomiska förhållandena hos 
respektive huvudman i det beslutsunderlag som presenteras för utskottet. Då 
ovanstående omöjliggör att utskottet tar del av de uppgifter som ligger till 
grund för beslutet så är det olämpligt att utskottet beslutar om beloppen 
enligt resursfördelningsmodellen.
För att kunna beräkna och besluta om bidragsbelopp enligt 
resursfördelningsmodellen trots statistiksekretessen vore det lämpligt om 
besluten kan tas av kommunens statistikansvarige för att sedan redovisas för 
utskottet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Delegation av beslut rörande resursfördelningsbelopp 
2020-11-10

Utskottets beslut
1. Föreslå kommunstyrelsen göra ett tillfälligt tillägg i delegationen 

gällande den del av bidragsbeslut som rör socioekonomisk 
resursfördelning till fristående förskola, grundskola och fritidshem 
kalenderåret 2021, och utse statistikansvarig för socioekonomisk data 
till tillfällig delegeringsmottagare.

Beslutet skickas till
Utbildningschef Carin Fredlin
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Avdelningschef förskolan Lena Nordlund
Verksamhetsutvecklare Joel Johansson 
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§ 57 Dnr 2020/1331

Likvärdig förskola

Beskrivning av ärendet
Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en för- 
skoleverksamhet av hög kvalitet. Den likvärdiga förskolan är viktig för 
barnens språkutveckling,
Avdelningschef förskolan Lena Nordlund och verksamhetsutvecklare Joel 
Johansson redogör för hur det ser ut i kommunens förskolor. 
Man har tittat på ökad likvärdighet, det kompensatoriska uppdraget, 
strukturella förutsättningar och på individnivå.
Strukturella förutsättningar - ser en segregation inom förskolan. Många barn 
med föräldrar födda utomlands går på Furuliden och Pelikanen, men de är 
inte medvetet placerade där. Det beror på bostadssituationen då de flesta bor 
centralt.
Joel redogör vidare för lägesbilden i korthet, resursfördelningen och 
socioekonomiskt index 2017 – 2020.
100 % av barnen med utrikesfödda föräldrar är inskrivna på förskolan i 
Leksands kommun – SFI på vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsenheten 
är bidragande till detta.
Lena redogör för vad som görs inom verksamheten för att få en likvärdig 
förskola.
Det pågår en utredning på nationell nivå om fler barn i förskolan för bättre 
språkutveckling i svenska. En kort sammanfattning av utredningen kommer 
att redovisas på utskottsmötet i december.

Beslutsunderlag
Bildspel – För en likvärdig förskola.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Avdelningschef förskolan Lena Nordlund
Verksamhetsutvecklare Joel Johansson
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§ 58 Dnr 2020/7

Information om förskolekön 2020

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef förskolan Lena Nordlund redogör för förskolekön.
Vid en planering för våren 2021 ser man att barnen kommer att rymmas i 
förskolorna, dock inte med någon större marginal.
Inför hösten 2021 ser det ut att finnas lite luft i systemet då det är en stor kull 
barn som går till förskoleklass och det är inte lika många nya barn som i 
nuläget vill ha en plats i förskolan. Barngrupperna ser ut att bli lite mindre 
framöver, dock ser man inte någon övertalighet bland personalen.
Tack vare en god planering har ledingen en större möjlighet att jobba med 
pedagogernas mående.

Beslutsunderlag
Bildspel – information om förskolekön utskott 2020-11-16.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef förskolan Lena Nordlund
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§ 59 Dnr 2020/83

Budgetprognoser utbildningssektorn oktober 2020

Beskrivning av ärendet
Utbildningssektorns prognostiserade utfall för 2020 uppgår till 359,8 
miljoner kronor (mnkr), vilket är 1,1 mnkr bättre än det budgeterade 
resultatet och 1,0 miljon kronor (mkr) bättre än föregående prognos. 

Utbildningssektorn, 
prognostiserad 
budgetavvikelse (mnkr)

Prognos 
2020-10

Föreg. 
prognos

Förändring

Sektorchef -0,7 -0,4 -0,3
Arbete och stöd 0,2 1,3 -1,1
Förskola 3,1 2,4 0,7
Grundskola -6,5 -6,1 -0,3
Gymnasieskola 4,9 3,2 1,7
Vuxenutbildning -0,2 -0,4 0,3
Kulturskola 0,2 0,2 0,1

Totalsumma 1,1 0,1 1,0

Prognosen för sektorchef är -0,7 mnkr jämfört med föregående prognos som 
var -0,4 mnkr. Förändringen beror framförallt på en justering gällande 
lokalkostnader. I övrigt beror underskottet på en besparing enligt 63-
punktlistan där organisationsförändringen är genomförd, men prognostiseras 
under avdelning förskola.
Arbete och stöd prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr, vilket är 
försämring med 1,1 mnkr jämfört med föregående prognos. 
Prognosförsämringen beror framförallt på lägre förväntade intäkter från 
Migrationsverket gällande nyanlända, till följd av situationen med Covid-19. 
I övrigt prognostiserar enheten lägre personalkostnader för administration. 
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Prognosen för förskola är 3,1 mnkr, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr 
jämfört med föregående prognos. Likt föregående prognos förväntas lägre 
personalkostnader på förskolan Myran, men även på förskolan Furuliden. I 
övrigt beror överskottet på att man delvis ersatts för sjuklönekostnader och 
av besparing som genomförts enligt 63-punktlistan.
Grundskola prognostiserar ett underskott om -6,5 mnkr, jämfört med 
föregående prognos om -6,1 mnkr. I föregående prognos ingick ett 
prognostiserat överskott för kostenheten om 1,0 mnkr, vilket beskrevs skulle 
flyttas till andra verksamheter. I nuvarande prognosen har överskottet flyttats 
till framförallt gymnasieskolan.
Grundskolans underskott beror framförallt på högre personalkostnader för 
stödresurser men även av problematik med små klasser på några av 
grundskolorna. I prognosen förväntas även högre interkommunala kostnader, 
främst gällande höstterminen 2019 och även en avräkning till fristående 
verksamheter som påverkar resultatet negativt. 
Prognosen för gymnasieskolan är 4,9 mnkr, jämfört med föregående prognos 
om 3,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på att fler elever väljer Leksands 
gymnasium. Detta innebär högre personalkostnader än budgeterat som följd 
av utökat antalet klasser samtidigt som det förväntas lägre interkommunala 
kostnader. Totalt sett ger detta ett överskott för gymnasieskolan. I prognosen 
ingår även ett förväntat överskott för kostenheten och ej budgeterade externa 
kostnader för mat då man med anledning av Covid-19 inte har möjlighet att 
servera lunch till alla elever i ordinarie matsal.
Vuxenutbildningen beräknas göra ett underskott om 0,3 mkr, varav ungefär 
0,2 mkr motsvarar Leksand kommuns andel och resterade Rättvik kommuns 
andel. Detta är en förbättring jämfört med föregående prognos om -0,7 mnkr. 
Prognosförbättringen beror framförallt på lägre förväntade personalkostnader 
jämfört med föregående prognos. I övrigt beror underskottet på tappade 
intäkter från Migrationsverket som delvis balanseras upp av ökade intäkter 
för andra statsbidrag.
Kulturskolan förväntas, likt föregående prognos, göra ett överskott om 0,2 
mnkr. Statistik visar att andelen elever inskrivna i verksamheten är lägre än 
tidigare år, varför man även kunnat parera med lägre personalkostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-15
Bildspel – Prognos utbildningssektorn oktober 2020
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Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef utbildningssektorn Carin Fredlin
Enhetschef arbete & stöd David Ytfelt
Avdelningschef förskolan Lena Nordlund
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
Rektor Leksands gymnasium Marcus Zetterlund
Rektor vuxenutbildningen Magnus Körberg
Rektor Kulturskolan Per Westblom
Verksamhetsekonom utbildningssektorn Mikael Sjöström
Vuxenutbildningen Rättviks kommun
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§ 60 Dnr 2020/1330

Mötesplatsen

Beskrivning av ärendet
Rektor för vuxenutbildningen Magnus Körberg, och enhetschef arbete och 
stöd David Ytfelt redogör för ”Mötesplatsen” – en plats där kunskap och 
kompetens möts. 
Arbetet initierades för ett år sedan och i mars besökte man Solna kommun 
och har därefter jobbat enligt ”Solnamodellen”. En modell där ett nära arbete 
med näringsliv, arbetsmarknad och vuxenutbildning har lett till flera 
arbetstillfällen och lägre försörjningsstöd.
Vid dagens möte redogör Magnus och David för tanken kring att skapa en 
”Mötesplats” på Brandmannen.
Tanken med ”Mötesplatsen” är att samla kunskap och kompetens under 
samma tak och det ska vara ett ställe där klienterna får den hjälp de behöver 
på ett och samma ställe. Förutom studerande vid vuxenutbildningen, 
inklusive SFI, består klienterna i de som kommer till arbetsmarknadsenheten 
på uppdrag av socialtjänsten, Försäkringskassan, kriminalvården och LSS. 
Samt de som ingår i kommunala aktivitetsansvaret, extratjänster via 
arbetsförmedlingen och feriearbete. 
Vuxenutbildningen ska vara paraplyorganisation i Leksands kommun. 

Förutsättningarna är 
en organisatorisk sammanslagning av vuxenutbildningen, arbetsmarknads-
enheten och integrationsenheten – under utredning tillsammans med Rättvik
lärcentrumsatsning – i samarbete med Rättvik och Gagnef
lokalen Brandmannen – en framtida mötesplats
säkerställa samverkan och samarbete med Arbetsförmedlingen.
Vidare redogörs för en önskvärd ombyggnad av Brandmannen för att det ska 
bli ett levande hus för allt som rör arbete och kompetens.
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Beslutsunderlag
Bildspel - Mötesplatsen

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Rektor vuxenutbildningen Magnus Körberg
Enhetschef arbete och stöd David Ytfelt
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§ 61 Dnr 2020/1329

Riktlinjer brukarråd

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till riktlinjer för brukarråd har tagits fram.
Skollagens 4 kap. handlar om kvalitet och inflytande, där man framhåller 
både barn och elevers samt vårdnadshavares inflytande. 
Syftet med brukarråd i förskola och skola är att öka delaktighet och 
inflytande för elever och föräldrar. Utskottet lärande och stöd vill att det ska 
finnas brukarråd i våra verksamheter. Ett brukarråd måste följa den 
lagstiftning som gäller i förskola och skola, samt följa kommunala regelverk 
och policys. Brukarrådet är en resurs för skolutveckling.

Förslaget är en revidering av de antagna riktlinjerna daterade 2017-01-30 
och följande förändringar/tillägg har gjorts:
- Benämning förskolechef/rektor är ändrat till rektor.
- Enheterna avgör själva när behov finns att ha möten gemensamt med 
grundskola och förskola. 
- Det gemensamma, stora, brukarrådet där förskola och skola träffar samtliga 
föräldrarepresentanter, en gång per år, är borttaget. 
- Antal möten föreslås vara minst två per läsår, tidigare minst tre per läsår.
- Respektive enhet avgör formen för mötena samt att de kan vara digitala 
eller på plats.
- Beslut om politiska representanter ska tas på utskottets första höstmöte.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för brukarråd, daterat 2020-10-23
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-03

Deltar inte i beslutet
I nedanstående beslut deltar inte Yvonne Ineteg (V)

Utskottets beslut
1. Föreslå kommunstyrelsen anta Riktlinjer för brukarråd inom 

grundskola och förskola daterat 2020-10-23. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-11-16

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutet skickas till
Utbildningschef Carin Fredlin
Förskolerektorer
Grundskolerektorer
Avdelningschef förskolan Lena Nordlund
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-11-16

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 62 Dnr 2020/1202

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
2020

Beskrivning av ärendet
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom lärande och stöd kvartal 1-3 2020, redovisas.

Beslutsunderlag
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 1-3/2020 
utbildningssektorn.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Utbildningschef Carin Fredlin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-11-16

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 63 Dnr 2020/1065

Sammanträdesordning 2021

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesordning för utskottet lärande och stöd 2021.

Jan Feb Mars Apr Ma J
u
n
i   

J
u
l
i

A
u
g

Sept Okt Nov Dec

Utskottet
för lärande
och stöd
måndagar 
el. tisdagar 
kl. 8.30 – 
15.00

26

Tis

22 23

Tis

20

Tis

24 7
Tis

4 15 13
Från 
10.30

Beredning
torsdagar 

kl. 8.15

18
Må

11 11 8 12
ons

26 aug 23 
sep

4 2

Stopp-
datum för 
inlämning 
av ärenden

15 9 9 6 10 24 aug 21 
sep

2 30 nov

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-24

Utskottets beslut
1. Fastställa sammanträdesordning för utskottet lärande och stöd 2021.

Beslutet skickas till
Handläggare inom lärande och stöd

19


	Protokoll förstasida
	Sektorchefen informerar 
	Beslut LS 2020-11-16
Sektorchefen informerar 

	Förslagsvarianter lokalt skolskjutsreglemente
	Beslut LS 2020-11-16
Förslagsvarianter lokalt skolskjutsreglemente
	Sida 1
	Sida 2


	Delegation av beslut rörande resursfördelningsbelopp
	Beslut LS 2020-11-16
Delegation av beslut rörande resursfördelningsbelopp
	Sida 1
	Sida 2


	Likvärdig förskola
	Beslut LS 2020-11-16
Likvärdig förskola
	Sida 1
	Sida 2


	Information om förskolekön 2020
	Beslut LS 2020-11-16
Information om förskolekön 2020

	Budgetprognoser utbildningssektorn oktober 2020
	Beslut LS 2020-11-16
Budgetprognoser utbildningssektorn oktober 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Mötesplatsen
	Beslut LS 2020-11-16
Mötesplatsen
	Sida 1
	Sida 2


	Riktlinjer brukarråd 
	Beslut LS 2020-11-16
Riktlinjer brukarråd 
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2020
	Beslut LS 2020-11-16
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2020

	Sammanträdesordning 2021
	Beslut LS 2020-11-16
Sammanträdesordning 2021


