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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 81 Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan - Internationella engelska skolan, 
Falun - 2019

§ 82 Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan Profilskolan Excel - 2019
§ 83 Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan Banérskolan 2019
§ 84 Interkommunal ersättning - grundskola och fritidshem 2019
§ 85 Ekonomiskt bistånd och placeringar 2019
§ 86 Svar på motion: Samverkan kan utveckla Djurabygden
§ 87 Information om antagningen till Leksand gymnasium läsåret 2019/2020
§ 88 Gymnasiesamverkan med Rättviks kommun
§ 89 Rapport till utskottet lärande och stöd av kränkande behandling 2019.
§ 90 Rapport om grundskolans läsårsstart och flytt av grundsärskolan
§ 91 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser för grundskolan 

2018
§ 92 Höra till Leksand - uppföljning av projektet
§ 93 Ansökan - verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Leksand Rättvik 2019
§ 94 Information om förskolan
§ 95 Översyn Effektiv Organisation- Individ- och familjeomsorgen
§ 96 Protokoll brukarråd 2019
§ 97 Rapporter gällande Skolinspektionen
§ 98 Sjukfrånvaro lärande och stöd 2015-2018
§ 99 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål (Tyck till) samt vidtagna 

åtgärder 2019
§ 100 Personal- och elevärenden 2019
§ 101 Meddelanden utskottet lärande och stöd 2019 (tidigare rapporter)
§ 102 Punkter till nästkommande utskottsmöten för lärande och stöd
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§ 81 Dnr 2018/1621

Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan - 
Internationella engelska skolan, Falun - 2019

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola 
för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp.
Den 12 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige i Leksands kommun om 
ändringsbudget 2019 (dnr 2018/1750). Beslutet får till följd att ett nytt 
grundbelopp behöver beräknas för 2019.
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Engelska skolan åk F-9 år 
2019 uppgår till: 77 759 kr per plats och år.
Ersättning för flex-gruppen åk 7-9 uppgår till: 7 165 kr per plats år och år.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem för 
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall 
ett tilläggsbelopp.
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Engelska skolan åk F-6 år 2019 
uppgår till: 38 883 kr per plats och år, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag för fristående grundskola och fritidshem 2019 

inkl. resursfördelningsmodell.
2. Beräkningsunderlag Flexgrupp 2019
3. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-26.

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Internationella 

engelska skolan för en elev i åk F-9 år 2019 till 77 759 kr per elev 
och år.

2. Fastställa ersättning till fristående grundskola – Internationella 
engelska skolan för en elev i flexgruppen åk 7-9 år 2019 till 7 165 kr 
per elev och år.

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-09-02

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

3. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Internationella 
engelska skolan för en elev i fritidshem åk F-6 år 2019 till 38 883 kr 
per elev och år, netto.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetskonom lärande och stöd
Avdelningschef grundskola
Internationella engelska skolan i Falun

Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 82 Dnr 2018/1620

Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan 
Profilskolan Excel - 2019

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola 
för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp.
Den 12 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige i Leksands kommun om 
ändringsbudget 2019 (dnr 2018/1750). Beslutet får till följd att ett nytt 
grundbelopp behöver beräknas för 2019.
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Profilskolan Excel åk F-9 år 
2019 uppgår till: 77 759 kr per plats och år.
Ersättning för flex-gruppen åk 7-9 uppgår till: 7 165 kr per plats år och år.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem för 
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall 
ett tilläggsbelopp.
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Profilskolan Excel åk F-6 år 
2019 uppgår till: 38 883 kr per plats och år, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag för fristående grundskola och fritidshem 2019 

inkl. resursfördelningsmodell.
2. Beräkningsunderlag Flexgrupp 2019
3. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-26.

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilskolan Excel, för 

en elev i åk F-9 år 2019 till 77 759 kr per elev och år.
2. Fastställa ersättning till fristående grundskola – Profilskolan Excel, 

för en elev i flex-gruppen åk 7-9 år 2019 till 7 165 kr per elev och år.
3. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilskolan Excel, för 

en elev i fritidshem åk F-6 år 2019 till 38 883 kr per elev och år, 
netto.
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Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Avdelningschef grundskola
Profilskolan Excel

Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 83 Dnr 2018/1619

Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan 
Banérskolan 2019

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola 
för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp.
Den 12 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige i Leksands kommun om 
ändringsbudget 2019 (dnr 2018/1750). Beslutet får till följd att ett nytt 
grundbelopp behöver beräknas för 2019.
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Banérskolan åk F-9 år 2019 
uppgår till: 77 759 kr per plats och år.
Ersättning för flex-gruppen åk 7-9 uppgår till: 7 165 kr per plats år och år.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem för 
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall 
ett tilläggsbelopp.
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Banérskolan åk F-6 år 2019 
uppgår till: 38 883 kr per plats och år, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag för fristående grundskola och fritidshem 2019 

inkl. resursfördelningsmodell.
2. Beräkningsunderlag Flexgrupp 2019.
3. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-26

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 

elev i åk F-9 år 2019 till 77 759 kr per elev och år.
2. Fastställa ersättning till fristående grundskola – Banérskolan för en 

elev i flex-gruppen åk 7-9 år 2019 till 7 165 kr per elev och år.
3. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 

elev i fritidshem åk F-6 år 2019 till 38 883 kr per elev och år, netto.
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Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetskonom lärande och stöd
Avdelningschef grundskola
Banérskolan

Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 84 Dnr 2018/1530

Interkommunal ersättning - grundskola och fritidshem 
2019

Beskrivning av ärendet
En kommun som i sin grundskola har en elev från en annan kommun ska 
ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens hemkommun.
Den 12 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige i Leksands kommun om 
ändringsbudget 2019 (dnr 2018/1750). Beslutet får till följd att ett nytt 
grundbelopp behöver beräknas för 2019.
Den interkommunala ersättningen för en elev i grundskolan F-9 år 2019 
uppgår till: 92 339 kr per plats och år.
En kommun som i sitt fritidshem har en elev från en annan kommun ska 
ersättas för sina kostnader för elevens utbildning i fritidshemmet av elevens 
hemkommun.
Den interkommunala ersättningen för en elev i fritidshem F-6 år 2019 
uppgår till: 49 437 kr per plats och år, brutto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag för IKE grundskola och fritidshem 2019
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-26.

Utskottets beslut
1. Fastställa den interkommunala ersättningen för en elev i grundskolan 

F-9 år 2019 till 92 339 per elev och år.
2. Fastställa den interkommunala ersättningen för en elev i fritidshem 

F-6 år 2019 till 49 437 per elev och år, brutto.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Avdelningschef grundskola
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§ 85 Dnr 2019/118

Ekonomiskt bistånd och placeringar 2019

Beskrivning av ärendet
Rapport lämnas avseende ekonomiskt bistånd samt placeringar för juli 
månad.
Placering vuxna
För placeringar vuxna redovisas en avvikelse mot periodbudget för juli 
månad på +275 tkr. Den prognostiserade årsavvikelsen uppgår till -733 tkr. 
Budget är 4 952 tkr.
Placering barn och unga
För placeringar barn och unga redovisas en avvikelse mot periodbudget för 
juli månad på -1 808 tkr. Den prognostiserade årsavvikelsen uppgår till         
- 2 507 tkr. Budgeten är 23 483 tkr.
Ekonomiskt bistånd
Kostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår till 868 tkr för juli månad. Sedan 
april månad har det ekonomiska biståndet, i genomsnitt, varit lägre än 1 000 
tkr vilket har var det genomsnittliga värdet för månaderna okt-18 till mar-19.
Den prognostiserade årsavvikelsen uppgår till +0 tkr. 

Beslutsunderlag
1. Rapport ekonomiskt bistånd juli 2019.
2. Placeringar inom individ- och familjeomsorgen juli 2019.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef familj och stöd
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§ 86 Dnr 2019/786

Svar på motion: Samverkan kan utveckla Djurabygden

Beskrivning av ärendet
Bygdepartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lade 2019-06-10 fram 
motionen: Samverkan kan utveckla Djurabygden! 
I motionen framgår att de tre partierna tror på Djurabygden och att det är 
möjligt att bedriva högkvalitativ undervisning vid Djura skola. Vidare 
framförs att det vore positivt för såväl Leksands som Gagnefs kommuner att 
få till stånd ett långsiktigt samarbete över kommungränsen kring 
grundskolan. Det skulle göra kommunerna mindre känsliga för framtida 
svängningar i elevunderlaget. 
Genom att utveckla samverkan skulle man kunna bidra till Djurabygdens 
utveckling och skapa stabila förutsättning för låg- och 
mellanstadieverksamhet i den södra kommundelen och Gagnefs norra 
kommundel.
De tre partierna yrkar i motionen att förvaltningen ges i uppdrag att 
upphandla en extern konsult för att djupgående utreda förutsättningarna till 
en långsiktig skolsamverkan med Gagnes kommun.

Sektorns/avdelningens bedömning
Inför hösten 2018 uppdrog politiken åt förvaltningen att genomföra en 
översyn, av kommunens grundskolor det s.k. ”tilläggsdirektivet” (dnr. 2017/ 
1515). Under rubriken Elevunderlag i tilläggsdirektiven framgår också att: 
Möjligheten till skolgång i närliggande kommuner bör undersökas och 
redovisas.

I den utredning som presenterades i november 2018, redovisas den 
undersökning som förvaltningen vidtog utifrån tilläggsdirektiven. I kapitlet 
Samverkan med andra kommuner framgår det att Gagnefs kommun vid 
förfrågan inte såg någon möjlighet att ta emot elever från Leksand, dvs. 
eleverna vid Djura skola. Vidare såg inte Gagnefs kommun någon 
samverkansmöjlighet med Leksands kommun i nuläget.
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Att ta in en extern konsult, såsom förslaget i berörd motion, bör ställas mot 
den kostnad det innebär. Speciellt då frågan har utretts i samband med 
förvaltningens översyn. En översyn som utfördes utifrån politikens direktiv 
och där en kontinuerlig dialog fördes med presidiet för utskottet för Lärande 
och stöd.

Hur ser juridiken ut kring kommunsamverkan inom grundskolan?
Skollagen medger inte att samverkan mellan kommuner sker via t.ex. avtal 
gällande sådant som innefattar myndighetsutövning i fråga om grundskola, 
vilket exempelvis framgår av skollagen (2010:800) 23 kap. 8 §. Att 
gymnasieskolorna i Leksand och Rättvik kan ha ett nära samarbete har direkt 
stöd i skollagen 15 kap. 30 §. Eftersom motsvarande skrivning inte finns för 
grundskolan kan man utifrån legalitetsprincipen utgå från att det inte är 
möjligt att sluta liknande samverkansavtal. Detta bekräftas också av 
Skolverket efter samtal (2019-08-13).  

Enligt skollagen 10 kap. 30 § ska en elev placeras vid den av kommunens 
skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, dvs. det 
som till vardags benämns ”det fria skolvalet”. Denna bestämmelse gäller 
dock inte mellan kommuner, då 10 kap. 25 § reglerar att val till en annan 
kommun kan endast ske om eleven med hänsyn till sina personliga 
förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. En 
samverkan mellan kommunerna kan alltså inte omfatta mer än en generell 
överenskommelse om att mottagande kommun tar emot elever i mån av plats 
och hemkommunen fattar ett principbeslut om att bevilja interkommunal 
ersättning.

Det finns dock en möjlighet för grundskolor i två kommuner att samverka på 
en djupare organisatorisk nivå genom att gå ihop i ett kommunförbund eller 
en gemensam nämnd med stöd av kommunallagen (2017:725) 3 kap. 8-9 §§. 
Kommunen har vid förfrågan till SKL:s juridiska avdelning fått besked om 
att de tolkar det som möjligt. De sakkunniga på SKL känner dock inte till 
något exempel på kommuner som har valt att organisera grundskolan på 
detta sätt. 

Att det kan vara möjligt utifrån kommunallagen kan utläsas av prop. 
2016/17:171, s. 157: ”En nämnd kan även ha hand om en eller flera 
verksamheter för en del av kommunen eller landstinget. På detta sätt öppnas 
en möjlighet att tillsätta s.k. kommundelsnämnder eller distriktsnämnder. En 
nämnd kan även få ansvaret för verksamheten vid en eller flera anläggningar, 
t.ex. skolor eller sjukhus. Fullmäktige kan besluta att en nämnd ska vara 
gemensam med en annan kommun eller ett landsting (3 kap. 4 § 1-5 KL).”
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Gällande möjligheten att skapa en gemensam kommundels-/distriktsnämnd, 
dvs. om det går att avgränsa en nämnds uppdrag till en enskild skola i 
respektive kommun, så är det inte möjligt enligt SKL. En gemensam nämnd 
görs efter ”allt eller inget”-principen. Det innebär att det krävs att båda 
kommunernas hela grundskoleorganisation behöver inrymmas under samma 
nämnd alternativt kommunförbund. 

Att skapa en formaliserad och organiserad samverkan mellan Leksands och 
Gagnefs grundskolor, mer specifikt kopplat till Djurabygden, skulle alltså 
kräva en bådas grundskoleorganisationer går samman i en gemensam nämnd. 
En nämnd som är fristående från respektive kommuns nämnd för övriga 
skolformer, dvs. förskola och gymnasium. En sammanslagning innebär 
också en stor omorganisation av den politiska strukturen och 
tjänstemannaorganisationen. Det skulle också uppstå flertal utmaningar med 
den kommunala styrningen för skolväsendet som helhet i och med att det blir 
olika nämnder.

Den sammantagna bedömningen är att en nämndsammanslagning skulle 
innebära en mycket stor organisationsförändring för att uppnå den 
begränsade effekten med skolsamverkan kring Djurabygden. 

Utifrån ovanstående faktaredovisning bedöms kostnaden för en extern 
konsult svår att motivera.

Yrkanden
Yvonne Ineteg (V) och Lars Halvarson (S) yrkar bifall till motionen.

Ordförande Tomas Bergsten (C) yrkar avslå motionen.

Propositionsordning/beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet från Yvonne Ineteg (V) och Lars 
Halvarson (S) om att bifalla motionen mot yrkandet från Tomas Bergsten 
(C) om att avslå motionen.

Ordförande finner att utskottet beslutar enligt Tomas Bergstens (C) förslag.

Beslutsunderlag
Motion: Samverkan kan utveckla Djurabygden, daterad 2019-06-10
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-26
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Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.

Reservationer
Yvonne Ineteg (V) och Lars Halvarson (S) reserverar sig muntligen till 
beslutet.

Beslutet skickas till
Motionsställarna
Sektorchef lärande och stöd
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§ 87 Dnr 2019/998

Information om antagningen till Leksand gymnasium 
läsåret 2019/2020

Beskrivning av ärendet
Rektor Marcus Zetterlund informerar om höstterminsstarten och antagningen 
till Leksands gymnasium.
Den 1 september var elevantalet 170 elever i årskurs 1, vilket är 21 elever 
fler än förra året. 
Handels- och administrationsprogrammet, hantverksprogrammet-finsnickeri, 
naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet, tillhör de program som 
ökat sitt elevantal. Barn- och fritidsprogrammet och gymnasial 
lärlingsutbildning ligger i stort sett på samma elevantal som förra året medan 
samhällsvetenskapsprogrammet har minskat något.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL-programmet) gjorde, på grund 
av för få sökande, ett så kallat nollintag. Marcus skickar med utskottet ett 
antal alternativ för restaurang- och livsmedelsprogrammets framtid att 
diskutera kring. En politisk process kring RL-programmet pågår inom 
besparingsprogrammet, vilket kommer att tas upp för beslut i 
kommunfullmäktige den 14 oktober.
Marcus skickar med ett antal diskussionsfrågor till utskottet angående 
Leksands gymnasiums framtid.

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation, Leksands gymnasium 2019-09-02

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarn.

Beslutet skickas till
Rektor Marcus Zetterlund
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§ 88 Dnr 2019/460

Gymnasiesamverkan 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.
Sektorn lärande och stöd och rektor för gymnasieskolan fick på 
utskottsmötet 2019-04-15 i uppdrag att närmare utreda ett utökat samarbete 
med Stiernhööksgymnasiet.
Rektor Marcus Zetterlund redogör för hur arbetet går vidare. 

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Rektor Marcus Zetterlund
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§ 89 Dnr 2019/9

Rapport till utskottet lärande och stöd av kränkande 
behandling 2019

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef grundskolan, Annica Sandy Hedin, redogör för anmälningar 
av kränkande behandling mellan elever på grundskolorna.  Alla grundskolor 
är skyldiga att anmäla alla händelser som kan vara en kränkande behandling 
till huvudmannen. Det görs via ett digitalt verktyg som hanterar hela 
processen för kränkande behandling, från anmälan till åtgärd.
Under läsåret 2018-2019 har det inkommit sammanlagt 387 anmälningar om 
kränkande behandling. Av dessa är 82 % avklarade.

Beslutsunderlag
Statistikutdrag från Draftits digitala verktyg.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef grundskolan, Annica Sandy Hedin
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§ 90 Dnr 2019/997

Rapport om grundskolans läsårsstart och flytt av 
grundsärskolan

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef grundskolan, Annica Sandy Hedin, rapporterar om 
läsårsstarten vid grundskolan och flytten av grundsärskolan från 
Sammilsdalskolan till Insjöns skola.

 Meritpoäng på ca 237 vid läsårsslutet 2019. Ett resultat som gör att 
Leksands årskurs nio-elever hamnar i den övre kvartilen för 
skolresultaten i landet under läsåret 2018/2019.

 Redogör för rekryteringen. Många behöriga lärare har tillsatts. 

 Lugna och trevliga skolstarter över lag. Totalt 1 409 elever i 
kommunens skolor. 

 Särskolan har flyttat till Insjöns skola. 

 Redogör för fokusområden och samarbeten 2019/2020

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation, grundskolan 2019-09-02

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef grundskolan, Annica Sandy Hedin
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§ 91 Dnr 2019/843

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska 
insatser för grundskolan 2018

Beskrivning av ärendet
Enligt patienssäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhetsberättelse 
sammanställas och redovisas för vårdgivaren senast 1 mars varje år, av vilket 
det ska framgå:

 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår

 Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten

 Vilka resultat som har uppnåtts

Sektorns/avdelningens bedömning
Den övergripande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén inom 
elevhälsans medicinska insatser under 2018 varit tillfyllest. Under året 
uppstod vissa fördröjningar gällande vaccinationer och hälsokontroller, vilka 
delvis avhjälptes med ökad bemanning. 

Analys 2018
Verksamhetsåret har påverkats av en viss rotation av skolsköterskor inom 
grundskola och gymnasieskola. Från 2015 har skolsköterskebemanningen 
varit lägre i kombination med sjukskrivningar av olika anledningar. 

Generellt under året har ett flertal olika åtgärder satts in för att motverka 
brister samt öka patientsäkerheten. 

Regelbundna skolsköterskemöten för att kvalitetssäkra arbetet har 
genomförts. Det kontinuerliga arbetet med att skapa och uppdatera rutiner 
och riktlinjer i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer 
intensifierades med bra arbetsinsatser från de nyanställda skolsköterskorna. 
Socialstyrelsens Vägledning för Elevhälsan har varit en viktig 
informationskälla. 

En kartläggning av verksamheten genomfördes i mars som visade att 
elevhälsans medicinska insatser inte låg i fas med årsplaneringen på 
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Sammilsdalskolan. Förseningen kunde under året delvis avhjälpas med den 
ökad bemanning. 

Ca 75 hälsobesök för årskurs 8 genomföras under vårterminen 2019. Övriga 
skolor har utfört elevhälsans medicinska insatser enligt årsplanen. Under året 
har vi använt hälsoenkäten ELSA i samband med hälsobesöken. Enkätsvaren 
kommer att sammanställas digitalt och redovisas lokalt och regionalt under 
år 2020. Enkäterna ingår i en forskningsstudie som Landstinget/Region 
Dalarna startat. Det datatekniska felet hos Svevac/Inera och NVR som 
påverkat våra registrerade vaccinationer löstes i slutet av 2018.

Prioriteringar 2019
Mål

 Elevhälsans medicinska insatser erbjuder hälso-/sjukvård av god 
kvalitet och är patient-/elevsäker och att risker och avvikelser tidigt 
identifieras.

 Elevhälsans medicinska insatser har viktad bemanning.
 Att verksamheten följer uppdaterade och implementerade rutiner och 

riktlinjer.

 Strategier
 Fortlöpande se över rutiner och riktlinjer.
 Regelbundna skolsköterskemöten för att kommunicera 

verksamhetens årsplan, rutiner, riktlinjer och fortbildning.
 Uppföljning av dokumentations rutiner i PMO.
 I samband med att verksamhetsberättelse upprättas göra en 

kvalitetssäkring på alla utförda hälsobesök och vaccinationer. 
 Egenkontroll av läkemedelsförråd och lokaler genomförs och 

dokumenteras vid läsårs start.

 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2019-08-23
2. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i 

grundskola och gymnasiet år 2018

Utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2018
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2. Anta förslag till mål och strategier för 2019 gällande 
patientsäkerhetsarbetet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorchef Carin Fredlin
Grundskolechef Annica Sandy Hedin
Medicinskt ansvarig skolsköterska Britt Gidlöf
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§ 92 Dnr 2018/892

Höra till Leksand - uppföljning av projektet

Beskrivning av ärendet
Inom ramen för 37a § förordning om statlig ersättning för att stärka och 
utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (2010:1122) 
beviljade Länsstyrelsen i Jönköpings län 2018-06-09, Leksands kommun 
868 000 kronor för insatsen Höra till Leksand.
Projektet bidrar till att stärka kommunens kompetens att möta gruppen döva 
asylsökande/nyanlända för att bättre kunna stötta de enskilda individerna till 
att bli mer självständiga och minska deras utanförskap (skapandet av rutiner, 
nätverk, kommunikationskanaler mm).
Projektledare Daniel Littorin redogör vid dagens sammanträde för projektet 
”höra till Leksand” och hur situationen ser ut för döva i Leksand just nu. 

 Enkätundersökning för teckenspråkiga pågår. Syftet är bland annat 
att få en bild av teckenspråkigas medborgares bild av Leksand som 
kommun samt ett underlag till slutrapporten.

 Kundtjänst i kommunhuset har haft få besökare på grund av problem 
med kommunikationen. Daniel har hjälpt många istället.

 Studiebesök hos Örebro kommun. Träffat den som är ansvarig för 
minoritetsgrupper. Pratat om hur deras servicecenter fungerar.

 Redogör vidare för vad som kommer att hända under hösten.

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation – Höra till Leksand, 2019-09-02

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Projektledare Daniel Littorin
Avdelningschef familj och stöd, Zilha Fific
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 93 Dnr 2019/716

Ansökan - verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren 
Leksand Rättvik 2019

Beskrivning av ärendet
Det har kommit en ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren 
Leksand Rättvik. De ansöker om ett bidrag på 4 kronor per invånare från 
kommunerna i upptagningsområdet. 
Enligt uppgifter från Brottsofferjouren Sveriges rapport 2018, var 
medelvärdet på kommunbidraget 2,82 kr/invånare i Sverige respektive 1,82 
kr/invånare i Dalarna.

Sektorns/avdelningens bedömning
Socialtjänsten är skyldig att erbjuda stöd till brottsoffer. För familj och stöd 
är Brottsofferjouren en stor avlastning, då de har jour dygnet runt och 
klienterna hänvisas dit. Vi har endast goda erfarenheter av Brottsofferjouren 
och vill fortsätta att ha möjlighet att hänvisa klienter dit. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-21
Ansökan om verksamhetsbidrag 2019 från Brottsofferjouren

Utskottets beslut
1. Bidra till Brottsofferjouren Leksand Rättvik med 1,50 kr per 

invånare.
2. Bidraget betalas ut från budgeten från sektor lärande och stöd.

Beslutet skickas till
Brottsofferjouren Leksand - Rättvik
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetsekonom lärande och stöd
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§ 94 Dnr 2019/150

Information om förskolan

Beskrivning av ärendet
Sektorchef redogör för läget i förskolan. 
Alla som så önskar får i nuläget en plats i förskolan. Men det kan bli 
problem om inte Myran blir klar till årsskiftet.
Maria Granath-Nilsén är under Linda Karlssons tjänstledighet tillförordnad 
avdelningschef för förskolan på 50 %. Linda Karlsson är tjänstledig på 75 % 
i ett år och arbetar 25 % på distans.
Föräldrarna anmodades tidigt i våras att anmäla behov av barnomsorg under 
veckorna 28-31. Mindre än hälften av de barn som var anmälda lämnades på 
förskolan under de aktuella veckorna. Ett antal vikarier till en kostnad av 
cirka 320 000 kr hade anställts, vilket kan ses som en onödig kostnad för 
kommunen då så många barn uteblev från förskolan under den aktuella 
perioden. Anmälningsförfarandet av barnomsorgsbehovet för 
sommarveckorna och närvaron kommer att ses över.
Anders Backhans från Leksandsbostäder redogör för projektet förskolan 
Myran. 

 Allt material som i våras efter provsvar visades vara påverkat av fukt 
har bytts ut

 Det kommer att bli en vitesreglering på grund av förseningen

 Planen är att förskolan Myran ska vara klart för inflyttning vid 
årsskiftet.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Tf Avdelningschef förskolan, Maria Granath-Nilsén
Anders Backhans, Leksandsbostäder
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§ 95 Dnr 2018/786

Översyn - Effektiv Organisation- Individ- och 
familjeomsorgen

Beskrivning av ärendet
Det har gjorts en översyn av individ- och familjeomsorgens interna arbete av 
det externa företaget Akodo.
Utifrån översynen har en handlingsplan tagits fram. Sektorchef Carin Fredlin 
lämnar en lägesrapport av det pågående arbetet utifrån handlingsplanen.
Resultatet av översynen kommer att presenteras vid nästa utskottsmöte. 

Beslutsunderlag
Handlingsplan utifrån Akodo’s genomlysning av individ- och 
familjeomsorgen, daterad 2019-08-26.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef familj och stöd
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 96 Dnr 2019/111

Protokoll brukarråd 2019

Beskrivning av ärendet
Minnesanteckningar har inkommit från nedanstående brukarråd.

- Åkerö skola, 2019-04-16.
Rose-Marie Svanborg (S) kommer att delta vid brukarråd på Förskolan 
Fjärilen i Djura den 19 september.

Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från Åkerö skolas brukarråd, 2019-04-16.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef grundskolan, Annica Sandy Hedin.
Avdelningschef förskolan, Maria Granath-Nilsén
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§ 97 Dnr 2019/154

Rapporter gällande Skolinspektionen

Beskrivning av ärendet
Beslut efter uppföljning av grundsärskola respektive gymnasiesärskola har 
kommit. 
Skolinspektionen förelägger Leksands kommun att vid vite gällande 
grundsärskolan respektive gymnasiesärskolan vidta åtgärder för att avhjälpa 
de brister som påtalats. Senast den 25 november 2019 ska åtgärder vara 
vidtagna för att avhjälpa bristerna.
Bristerna hos grundsärskolan består enligt Skolinspektionen i ett antal 
punkter under arbetsområdena ”förutsättningar för utbildning vid 
skolenheterna” samt ”utveckling av utbildningen vid skolenheterna”.
Bristen hos gymnasiesärskolan består i en punkt under arbetsområdet 
”förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna”.
Arbete med åtgärder för att avhjälpa de påtalade bristerna pågår och kommer 
att vara färdigställda innan den 25 november 2019.

Beslutsunderlag
Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola.
Beslut efter uppföljning för grundsärskola.
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-21.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef Carin Fredlin
Rektor Marcus Zetterlund
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
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§ 98 Dnr 2019/318

Sjukfrånvaro lärande och stöd 2015-2019

Beskrivning av ärendet
Den totala sjukfrånvaron under januari – juli 2019 för sektor lärande och 
stöd var 5,57 %, medan den totala sjukfrånvaron för kommunen var 7.64 % 
under samma period.
I övrigt inget nytt att rapportera.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
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§ 99 Dnr 2019/533

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) samt vidtagna åtgärder 2019

Beskrivning av ärendet
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom lärande och stöd kvartal 2, 2019, redovisas.

Beslutsunderlag
Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna 
åtgärder, lärande och stöd, kvartal 2, 2019, daterad 2019-08-06

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 100 Dnr 2019/153

Personal- och elevärenden 2019

Beskrivning av ärendet
Inga ärenden i övrigt än de som redovisats under respektive punkt.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
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§ 101 Dnr 2019/2

Meddelanden utskottet lärande och stöd 2019 (tidigare 
rapporter)

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

 Verksamhetsberättelse 2018 Studiefrämjandet mitt

 Verksamhetsberättelse 2018 Folkuniversitetet

 Verksamhetsberättelse 2018 Studieförbundet Bilda Mitt

 Verksamhetsberättelse 2018 Sensus studieförbund Dalarna

 Verksamhetsberättelse 2018 NBV Mitt

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 102 Dnr 2019/251

Punkter till nästkommande utskottsmöten för lärande 
och stöd

Beskrivning av ärendet
1. Elevenkät
2. Besök av representant för rektorerna
3. Besparingsförslagen
4. Besök förskolan Pelikanen 
5. Besök Siljansnäs skola med filmvisning 

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef Carin Fredlin
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