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Utskottet för lärande och stöd

Plats och tid Plenisalen, 08:30 – 12.40
Beslutande Ledamöter

Tintin Löfdahl (KD) ordf.
Sebastian Larsson (M) 1:e vice ordf.
Lars Halvarson (S) 2:e vice ordf.
Karin Qvicker (C) § 48 e - § 53
Birgitta Pettersson (C)
Rose-Marie Svanborg (S)

Tjänstgörande ersättare
Aarno Magnusson (C) ers. för Karin Qvicker (C) § 48 a-d
Kia Rolands (KD) ers. För David Edin BP

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Inger Back (L)
Yvonne Ineteg (V)

Tjänstemän
Maria Granath-Nilsén, förskolechef § 48 c
Zilha Fific, avdelningschef, Helen Solarfs, enhetschef,
Johan Jobs, enhetschef och Rifat Seferovic, 
föreståndare § 48 d-e
Marcus Zetterlund, rektor § 48 f
Kristian Koivumäki, verksamhetsekonom § 49
Carin Fredlin, sektorchef
Anna-Carin Ingels, sekreterare

Övriga
Ulrika Liljeberg (C) kommunalråd § 48-49

Justeringens plats och tid Kommunhuset, administrativ service 2018-10-11 kl. 16.00

Underskrifter
Paragrafer 48-53

Ordförande
Tintin Löfdahl (KD)

Justerare
Lars Halvarson (S)

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

Organ Utskottet för lärande och stöd

Sammanträdesdatum 2018-10-08

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-12 Datum då anslaget tas ned 2018-11-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
Anna-Carin Ingels
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Ärendelista

§ 48 Rapporter lärande och stöd 2018
§ 49 Budgetprognoser lärande och stöd 2018
§ 50 Mål- och resultatrapport 2018
§ 51 Sammanträdesordning 2019
§ 52 Framtiden för Estetiska programmet vid Leksands gymnasium
§ 53 Delegeringsärenden lärande och stöd 2018
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§ 48 Dnr 2018/11

Rapporter lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
a) Brukarråd, dnr 2018/71

- Det har kommit minnesanteckningar från fyra olika 
brukarrådsmöten.

Från Insjöns skola och förskola rapporterar Yvonne Ineteg (V). 
Endast en föräldrarepresentant deltog. Inbjudan går ut via Infomentor 
till föräldrarna. Sektorchefen kommer att ta reda på anledningen till 
att det var så få deltagare på mötet. Insjöns skola har fått en donation 
på 500 000 kr från stiftelsen Clas Ohlson Foundation. Inga frågor till 
politiken. 

Djura skola – Liv Lunde-Andersson (S) deltog. Inga frågor till 
politiken. 

Från Tällbergs skola och förskola rapporterar Lars Halvarsson (S). 
Frågan om hur det går med handlingsplanen för giftfri förskola kom 
upp på brukarrådet. Sektorchefen informerar om att handlingsplanen 
är färdigställd och håller på att implementeras. Utskottet önskar få en 
information om hur handlingsplanen ser ut vid nästa möte. Inga 
frågor till politiken.

Från Ullvi skola rapporterar Rose-Marie Svanborg (S). Inga frågor 
till politiken.

b) Personal- och elevärenden, dnr 2018/155
- Sektorchefen informerar om ett nytt system som används av lärare 
och rektorer för inrapportering av anmälningar om kränkande 
behandling. För närvarande finns 79 ärenden i systemet. 26 av dessa 
är öppna ärenden, 39 är pågående och 14 ärenden är avklarade. 
Utskottet önskar en analys av rapporten vid nästa möte.

Ett ärende kring anmälan om kränkande behandling vid Insjöns skola 
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har avslutats utan anmärkning av Barn- och elevombudet, BEO. 

c) Förskolan
- Förskolechef Maria Granath-Nilsén redogör för situationen i 
förskolan. Det är ett hårt tryck på förskolan och köerna är långa. Man 
har en stor utmaning i att ge alla barn en plats inom garantitiden på 
fyra månader. Det ser i nuläget ut som att man klarar köerna fram till 
och med december. Planen är att flytta 19 av förskolan Rosens 5-
åringar till tomma paviljonger på Åkerö skolgård från och med den 3 
december. Detta gör att 15 barn från kön kan erbjudas en plats på 
Rosen. Personal från Rosen kommer att följa med till den nya 
avdelningen i paviljongen vid Åkerö skola och det finns personal till 
de 15 nya barnen på Rosen. Ärendet ligger just nu hos 
Skolinspektionen för bedömning. 

Det ser svårare ut att klara köerna från januari 2019. Förskolan 
Myran är försenad och beräknas vara klar i juni 2019. Sektorchefen 
ska kontakta Leksandsbostäder för att få en skriftlig förklaring med 
information till utskottet om varför bygget blivit försenat. 
Renoveringen av förskolan Pelikanen beräknas vara klar till påsk 
2019. Förutom platsbristen är det också svårt att rekrytera behörig 
personal. Förskolan arbetar med ett antal olika förslag för att klara 
köerna inför vårterminen.

Utskottet önskar fortlöpande information om förskolan och köerna 
till förskolan.

d) Ekonomiskt bistånd, dnr 2018/131
- Avdelningschef Zilha Fific redogör för det ekonomiska biståndet 
till och med augusti. Antal hushåll som fått ekonomiskt bistånd har 
ökat under sommaren. Utskottet vill att förvaltningen ser över 
redovisningen av ekonomiskt bistånd. Man vill ha en beskrivning 
över hur det kan se ut i en framtid och att den inkluderar kostnaden 
för placeringar. 

e) Presentation av ny organisation inom familj och stöd.
- Familj och stöd har gjort en omorganisation och minskat från fyra 
till tre enheter. Vid dagens möte redogör avdelningschef Zilha Fific 
tillsammans med Johan Jobs, enhetschef individ- och 
familjeomsorgen (IFO), Helen Solarfs, enhetschef öppenvård och 
Rifat Seferovic, föreståndare stödboende och fritidsgårdar för den 
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nya organisationen. David Ytfelt, enhetschef för arbete och stöd är 
frånvarande vid dagens sammanträde

f) Gymnasiet – presentation av årets antagning och programtrender
- Rektor Marcus Zetterlund redogör för gymnasiets programutbud, 
årets antagning i Dalarna och på Leksands gymnasium, 
gymnasiesärskolan och tankar om framtiden för Leksands 
gymnasium. Vid årets antagning minskade elevantalet från såväl 
andra kommuner som från Leksands kommun. Estetiska programmet 
har under två år haft ett nollintag. 

g) Skolinspektionens tillsyn
- Sektorchefen rapporterar från resultatet av Skolinspektionens 
tillsyn. I de fall Skolinspektionen begärt in åtgärder har dessa 
rapporterats och beslut inväntas. De beslut som återstår gäller i 
huvudsak kvalitetsuppföljning och elevhälsa. Det gäller Insjöns skola 
och grundsärskolan, där det gjordes en riktad tillsyn samt 
gymnasiesärskolan det gjordes en regelbunden tillsyn.

h) Grundskoleutredningen
- Sektorchefen rapporterar från arbetet med grundskoleutredningen. 
Arbetet fortskrider och material sammanställs vart efter det kommer 
in. Enkätundersökningarna bland föräldrar respektive personal har 
avslutats. Den 11 oktober blir det ett samråd med föräldrar. 
Utredningen kommer att presenteras för utskottet den 12 november.

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

Budgetprognoser lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
Årsprognos per augusti månads utfall har upprättats för sektor lärande och 
stöd. Sektor lärande och stöd prognostiserade resultat för 2018 uppgår till 
383 550 tkr mot budget 363 240 tkr. Det motsvarar en negativ avvikelse om 
-20 310 tkr (-5,5 %).

I den prognostiserade avvikelsen ingår tilläggsanslag till avdelning familj 
och stöd samt grundskolan (bl.a. särskolan) enligt beslut i kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige den 7 juni. 

Nedan följer prognostiserad årsavvikelse per avdelning (angivet i tkr):
Utfall mot Prognostiserad Förändring från

Avdelning periodbudget jul avvikelse föregående prognos
Sektorchef -370 -500 -500
Familj och stöd -5 960 -6 080 -6 670
Förskola -1 550 -5 430 -2 930
Grundskola 1 870 -5 890 +500
Gymnasieskola -830 -3 450 -3 450
Vuxenutbildning -2 300 +1 040 +1 040
Kulturskola -330 +0 +0
SUMMA -9 470 -20 310 -12 010

Den stora förändringen i prognostiserad avvikelse kan härledas till avdelning 
familj och stöd, förskola och gymnasieskola. 

Förändringen inom avdelning familj och stöd beror till största del på fler och 
längre placeringar av vuxna samt barn och unga. Tidigare prognos för juni 
och juli månad hade inte med förändringen av antalet vuxenplaceringar 
under sommaren 2018 och inte heller de förlängda samt de förändrade 
placeringsformerna bland barn och unga.

Inom avdelning förskolan har avvikelser gällande avräkningar för 2017 och 
2018 tillkommit samt beräknad effekt för tillfälliga förskolor under hösten 
2018 (t.ex. Gropen och Berget). 

Med färre sökande till Leksands gymnasium, dels vad gäller elever 
folkbokförda i Leksand och dels elever folkbokförda i andra kommuner 
beräknas den interkommunala ersättningen att bli negativ. Samtidigt är det 
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färre asylsökande elever i gymnasieskolan vilket medför lägre ersättning från 
Migrationsverket än vad avdelningen tidigare prognostiserat.

Beslutsunderlag
1. PP-presentation med genomgång av budgetprognos för sektor lärande 

och stöd 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
Avdelningschef familj och stöd
Avdelningschef förskola
Avdelningschef grundskola
Rektor Leksands gymnasium
Rektor vuxenutbildning
Rektor kulturskolan
Verksamhetsutvecklare lärande och stöd
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§ 50 Dnr 2018/554

Mål- och resultatrapport 2018

Beskrivning av ärendet

Sektorn redovisar mål- och resultatrapport 2, 2018.
Mål- och resultatrapporten avser för lärande och stöd 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 medborgarnas välmående genom att främja hälsa och trygghet 
samt motverka

- 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, tertial 2, 2018.

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Utskottet önskar en analys och motivering till bedömningarna av hur 

väl målnivåerna uppnås.

2. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Kvalitetsutvecklare lärande och stöd
Sektorchef lärande och stöd
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§ 51 Dnr 2018/1130

Sammanträdesordning 2019

Beskrivning av ärendet

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Utskottet
för lärande
och stöd
måndagar kl. 
8.30 – 15.00

21
8.30 -
12

18 18 15 27 2
8.30-  
12

7 11 16

Beredning
måndagar kl. 
8.00

14 11 11 8 20 26 30 4 9

Stoppdatum 
för 
inlämning 
av ärenden

10 7 7 4 16 22 26 31 5

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-08-17

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa sammanträdesordningen för utskottet lärande och stöd 

2019.

Beslutet skickas till
Handläggare inom lärande och stöd
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§ 52 Dnr 2018/1410

Framtiden för estetiska programmet vid Leksands 
gymnasium

Beskrivning av ärendet
Söktrycket på estetiska programmet vid Leksands gymnasium har minskat 
drastiskt. De senaste två åren har det gjorts ett nollintag, det vill säga att inga 
elever har börjat på estetiska programmet i årskurs 1.

Utskottet för lärande och stöds beslut 
1. Ge rektor vid Leksands gymnasium i uppdrag att utreda framtiden för 

estetiska programmet på Leksands gymnasium.

Beslutet skickas till
Rektor Leksands gymnasium
Sektorchef lärande och stöd
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§ 53 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 8-9/2017 fattade av enhetschef David Ytfeldt

 Beslut 1-3/2018 fattade av enhetschef David Ytfeldt

 Beslut 1-2/2018 fattade av enhetschef Johan Jobs

 Beslut 30-31/2018 fattade av förskolechef Helen Häljebo

 Beslut 30-43/2018 fattade av rektor Johan Nilsson

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

kommunstyrelsen för godkännande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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