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Utskottet för lärande och stöd

Plats och tid Plenisalen, 08:30 – 16:30
Beslutande Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Aarno Magnusson (C)
Inger Back (L)
Liv Lunde-Andersson (S)
Yvonne Ineteg (V)
 

Tjänstemän
Tanja Mårtensson, processledare § 54
Annica Sandy Hedin, avd chef grundskolan § 54, § 55 – 
kränkande behandling
Per Andersson, verksamhetsekonom § 54 och § 56
Joel Johansson, kvalitetsutv § 54, § 55 – mål- och 
resultatrapport, behöriga/obehöriga lärare
Zilha Fific, avd chef § 55 – ekonomiskt bistånd 
Linda Karlsson, avd chef § 55 – giftfri förskola och försk
Göran Wigert, kommunchef § 54 och § 55 – förskolan 
Myran
Marcus Zetterlund, rektor § 58 
Carin Fredlin, sektorchef och Anna-Carin Ingels, sekr

Övriga
Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens ordf. § 54
Viktor Zackrisson (S) § 54
Tomas Bergsten (C) § 54
Mats Aspemo (M) § 54

Justeringens plats och tid Administrativ service, kommunhuset 2018-11-19 kl. 11.00

Underskrifter
Paragrafer 54-59

Ordförande
Tintin Löfdahl (KD)

Justerare
Rose-Marie Svanborg (S)

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

Organ Utskottet för lärande och stöd

Sammanträdesdatum 2018-11-12

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-20 Datum då anslaget tas ned 2018-12-12

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service, kommunhuset

Underskrift
Anna-Carin Ingels
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Ärendelista

§ 54 Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i Leksands kommun
§ 55 Rapporter lärande och stöd 2018
§ 56 Budgetprognoser lärande och stöd 2018
§ 57 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2018
§ 58 Framtiden för estetiska programmet vid Leksands gymnasium
§ 59 Delegeringsärenden lärande och stöd 2018
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§ 54 Dnr 2017/1515

Grundskolans framtida organisation och arbetsformer i 
Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
I samband med Utredning gällande Djura skola, 2016-10-07, dnr 2016/508, 
uppdrogs det åt förvaltningen att under hösten 2017 genomföra en översyn 
av kommunens grundskoleorganisation. Under våren 2017 beslutades det om 
att ta in anbud från externa utredare och valet föll till sist på 
Kunskapsbolaget KLN AB. Rapporten Grundskolans framtida organisation 
och arbetsformer i Leksands kommun presenterades under hösten 2018. 
Förvaltningen, sektorn lärande och stöd, tog därefter fram en 
rekommendation Leksands kommuns grundskolor, rekommendation till ny 
organisation, dnr 2017/1515. I samband med utskottets möte 2018-04-16 § 
25, uppdrogs förvaltningen att komplettera underlaget, vilket preciserades 
genom ett kompletterande utredningsdirektiv 2018-04-26. 

Syftet med det kompletterande utredningsdirektivet formuleras enligt 
följande:

”Syftet med att ge kompletterande utredningsdirektiv till förvaltningens 
översyn av kommunens grundskoleorganisation är få fram ett bredare 
beslutsunderlag för att fatta politiska beslut för det utvecklingsarbete som 
behöver inledas och för att möta de utmaningar som skolorganisationen i 
Leksand står inför. Det är av stor vikt att underlaget står i samklang med 
kommunens vision och att skolutvecklingsarbetet går i takt med kommunens 
övriga utveckling.

 Vi behöver höja kvalitén, liksom likvärdigheten i våra skolor.

 Vi behöver en skolorganisation som är attraktiv för de som arbetar 
inom skolan.

 Vi behöver en långsiktigt hållbar skolorganisation.

 Vi behöver ha en skolekonomi i balans.”

Under arbetets gång har utredningsgruppen haft kontinuerliga möten med 
politiska företrädare i form av presidiet i utskottet lärande och stöd. Detta för 
att i ömsesidig dialog klargöra förväntningar, tolkningar och avgränsningar.
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Sektorns/avdelningens bedömning
Leksands kommunala grundskolor står inför liknande utmaningar som på 
många andra håll i Sverige. Det omfattar pedagogiska, demografiska, 
organisatoriska och ekonomiska utmaningar. Enligt de kompletterande 
utredningsdirektiven ska minst tre alternativ presenteras, varav ett innebär en 
befintlig skolorganisation och ett innehåller ett sammanslaget högstadium. 
Utredningen har slutligen utmynnat i fyra olika alternativ. Samtliga är fram-
tagna mot bakgrund av de mål som stipulerats i de kompletterande 
utredningsdirektiven.

De fyra alternativen innefattar olika slag av strukturella förändringar 
avseende de åtta skolenheterna. Alternativ 1 innebär att samtliga skolenheter 
kvarstår men med en förändrad stadieindelning. Alternativ 2 innebär att ett 
gemensamt högstadium årskurs 7-9 bildas, att en skolenhet avvecklas, att 
fyra skolenheter ombildas från förskoleklass (F) – årskurs (åk) 6 till åk F-3 
och att tre enheter tar emot elever i åk F-6. Alternativ 3 innebär att ett 
gemensamt högstadium bildas där även kommunens åk 6-elever samlas, att 
två skolenheter avvecklas och att övriga skolenheter tar emot elever från 
förskoleklass till årskurs fem, F-5. Alternativ 4 innebär att ett gemensamt 
högstadium bildas där även kommunens samtliga åk 6-elever samlas, att fyra 
skolenheter avvecklas och övriga skolenheter tar emot elever från 
förskoleklass till årskurs fem, F-5.

I de fyra olika alternativen har stor vikt lagts på att redogöra för samtliga 
aspekter som efterfrågas i de kompletterande direktiven. Utredningsgruppen 
har haft en tydlig målsättning att redogöra för de olika alternativen och 
möjliga konsekvenser på ett systematiskt och jämförbart sätt för att uppnå 
största möjliga grad av saklighet.

Förvaltningen förväntas inte heller i de kompletterande uppdragsdirektiven 
att rekommendera eller förorda något av alternativen, utan alternativen 
kommer att tillsammans med utredningen utgöra det nödvändiga underlaget 
för att övergå i en politisk process.

Beslutsunderlag
1. Utredning, Översyn av Leksands kommuns grundskoleorganisation
2. Bildspelspresentation till genomgången av översynen.
3. Tjänsteutlåtande, daterat 2018-10-31
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Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Motta förvaltningens utredning om Leksands kommuns 

grundskoleorganisation för övergång i politisk process.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd

Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan

Joel Johansson, kvalitetsutvecklare lärande och stöd

Per Andersson, verksamhetsekonom lärande och stöd
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§ 55 Dnr 2018/11

Rapporter lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
 Brukarråd, dnr 2018/71

- Minnesanteckningar från sex olika brukarrådsmöten har inkommit 
till utskottet:

Åkerö skola – 2018-10-09, Sammilsdalskolan – 2018-10-17 och
Siljansnäs skola och förskola – 2018-10-22. Ingen politisk 
representation vid dessa möten. Svar på Siljansnäs förskola/skolas 
frågor om förskolan ges längre fram i protokollet, se punkten 
förskolan – aktuell kö, Rosen. 

- Gärde skola – Sebastian Larsson (M) deltog.
Frågorna som riktats till politiken konstateras vara 
verksamhetsfrågor. Sektorchefen tar med sig frågorna till 
verksamheten.

- Förskolorna Furuliden och Pelikanen – David Edin (ByP) deltog.
Svar på frågor om förskolan ges längre fram i protokollet, se punkten 
förskolan – aktuell kö, Rosen. 

- Förskolorna Källbacken och Rosen – David Edin (ByP) deltog.
Frågan om hjärt- lungräddning bland vikarier tas upp i förskolans 
ledningsgrupp.

Minnesanteckningarna från de olika förskolorna och skolorna håller 
ojämn nivå. Till exempel saknas inledande uppföljningsavsnitt från 
föregående möte. Avdelningschef för grundskolan ombeds ta upp 
frågan i rektorsgruppen.

 Personal- och elevärenden, dnr 2018/155
- Avdelningschef grundskolan redogör för anmälningar av kränkande 
behandling på de olika enheterna samt beskriver rutinerna vid 
anmälan. Utskottet kommer i fortsättningen att få en bild av 
statistiken en gång per kvartal samt en analys en gång per termin. 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2018-11-12

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

Rektor vid Leksands gymnasium redogör för misshandelstillbudet 
vid Leksands gymnasium.

 Ekonomiskt bistånd och placeringar, dnr 2018/131
- Avdelningschef familj och stöd redogör för utbetalningen av 
ekonomiskt bistånd under oktober månad samt för placeringar inom 
individ- och familjeomsorgen under oktober månad.

 Information om handlingsplan ”Giftfri förskola”, 
dnr 2018/1536
- Avdelningschef förskolan redogör för handlingsplanen för ”Giftfri 
förskola”. Handlingsplanen har kommit till för att vi ska verka för 
minskad användning av kemikalier i Leksands kommuns förskolor. 
Handlingsplanen implementeras på förskolorna under år 2018.

 Förskolan - aktuell kö, Rosen
- Avdelningschef förskolan redogör för förskolans nuläge och 
framtid. För närvarande står 66 barn i kö för en garanterad plats till 
april 2019. Behovet kan tillgodoses förutsatt att den planerade 
utökningen av Rosen, flytt av 5-åringarna till paviljong vid Åkerö 
skola, kan genomföras. I dagsläget finns ingen lösning om flytten inte 
kan ske. Beslutet är överklagat och beslut från Skolinspektionen och 
förvaltningsrätten inväntas. Trycket på barnomsorgen är i nuläget 
högt och det kommer att öka ytterligare. Man ser ett behov av flera 
förskolor i kommunen. Avdelningschefen rapporterar vidare att det 
gjorts en översyn av lokalerna i Siljansnäs förskolor.

 Förskolan Myran – försening
Kommunchefen rapporterar att byggnationen av förskolan Myran är 
försenad. Förskolan ska vara klar den 31 maj 2019. 

 Behöriga/obehöriga lärare på respektive enhet
- Kvalitetsutvecklaren redogör för behörigheten bland lärarna på 
grundskolan. 71,2 % hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett 
ämne under läsåret 2017/2018. Information om behörighet 2018/2019 
ges vid nästa utskottsmöte.  

 Analys – mål- och resultatrapport 
- Kvalitetsutvecklaren informerar om att man håller på att jobba fram 
ett nytt system att jobba utifrån när det gäller analys av mål- och 
resultatrapport. Mål- och resultatrapporten ska gå till utskottet innan 
den går till KS. Utskottet vill att redovisningen ska innehålla en 
förklaring till varför man tror sig nå målen eller inte.

 Skolinspektionens tillsyn
- Besked från Skolinspektionen inväntas när det gäller de riktade 
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tillsynerna av respektive Insjöns skola och grundsärskolan samt den 
regelbundna tillsynen av grundsärskolan.

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

Budgetprognoser lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
Årsprognos per september månads utfall har upprättats för sektor lärande och 
stöd. Sektor lärande och stöds prognostiserade resultat för 2018 uppgår till 
383 750 tkr mot budget 363 240 tkr. Det motsvarar en negativ avvikelse om 
-20 510 tkr (-5,6 %).

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 sep avvikelse föregående prognos
Sektorchef -358 -500 +0
Familj och stöd -9 133 -6 080 +0
Förskola -760 -5 430 +0
Grundskola -6 805 -6 090 -200
Gymnasieskola 720 -3 450 +0
Vuxenutbildning -2 852 +1 040 +0
Kulturskola -362 +0 +0
SUMMA -9 470 -20 510 -200

Förändringen i prognos härleds till fler barn inskrivna i enskilt fritidshem.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-11-01
PP-presentation

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
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Avdelningschef grundskola

Avdelningschef familj och stöd

Avdelningschef förskola

Rektor gymnasieskola

Rektor vuxenutbildning

Rektor kulturskola
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§ 57 Dnr 2018/365

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
2018

Beskrivning av ärendet
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen.

Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom.

Beslutsunderlag
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 3/2018, 
lärande och stöd 

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
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§ 58 Dnr 2018/1410

Framtiden för Estetiska programmet vid Leksands 
gymnasium

Beskrivning av ärendet
Estetiska programmet vid Leksands gymnasium har de senaste åren haft 
vikande söktryck och de senaste två åren har beslut fattats att göra nollintag. 
Det betyder att det nu endast går 6 elever i år 3. Trenden ser likadan ut i länet 
och landet. 

Att bedriva estetiska programmet med så pass få elever är mycket 
kostnadskrävande och en av orsakerna till gymnasiets negativa ekonomiska 
resultat är få elever på estetiska programmet.

Sektorns/avdelningens bedömning
Trenden för estetiska programmet är vikande i hela landet.

 Läsåret 2017/2018 gjordes en mycket stor insats vid Leksands gymnasium 
för att marknadsföra programmet och det resulterade i att sju elever sökte i 
första hand. Fem av dem var behöriga. Eftersom det var så få elever fattades 
beslut om att göra nollintag till hösten 2018. De elever som sökte till 
Leksands gymnasium valde dels andra skolor och någon elev valde ett annat 
program vid Leksands gymnasium.

Söktrycket de senaste åren vid Leksands gymnasium: År 2014 – 8 elever, 
2015 – 11 elever, 2016 – 6 elever, 2017 – 3 elever och 2018 – 7 elever, 
inklusive obehöriga elever.

Det faktiska elevantalet blev: 2013 – 14 elever, 2014 – 9, 2015 – 11, 2016 – 
7, 2017 – 0 och 2018 – 0.

Sektorn gör bedömningen att det finns två alternativa till beslut.

Alternativ 1: Att behålla estetiska programmet vid Leksands gymnasium.

För att behålla programmet krävs att det är en större volym elever än vad 
som visat sig de senaste åren. Att upprätthålla en utbildning med så pass få 
elever som fem i varje årskurs är mycket kostnadskrävande och kvalitén blir 
också svårare att hålla hög eftersom det krävs fler elever för att genomföra 
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vissa kurser och moment med hög kvalité. Om programmet behålls krävs 
tillskott av medel. Om programmet behålls kommer fortfarande en hel del 
samarbeten med Kulturskolan att kunna fortsätta. Se nedan.

Alternativ 2: Nedläggning av estetiska programmet vid Leksands 
gymnasium

Om estetiska programmet läggs ner kommer eleverna vid Leksands 
gymnasium fortfarande att ges tillgång till att kunna uttrycka sig estetiskt, 
inom musik. Skolledningen har fört samtal med Kulturskolan och har 
följande tre erbjudanden som riktar sig till alla elever vid Leksands 
gymnasium. 

 Erbjuda ”sceniskt estetiskt projekt” som individuellt val. Elever från 
alla program kan jobba med att framföra någon form av show som 
slutarbete i kursen.

 Erbjuda instrumentutbildning.

 Musikalutbildning under kvällstid/helger. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-10-26
Gysam:s prislista 2018

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Estetiska programmet vid Leksands gymnasium kommer inte att 

erbjudas som sökbart program från och med höstterminen 2019.

Beslutet skickas till
Sektorchef Lärande och stöd
Rektor Leksands gymnasium

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-11-12

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 59 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 32-37/2018 fattade av förskolechef Helen Häljebo

 Beslut 13-25/2018 fattade av förskolechef Silva Christmann

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

kommunstyrelsen för godkännande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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