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Sammanträdesdatum
2020-09-07

Utskottet för lärande och stöd

Plats och tid Plesnisalen, kommunhuset, 08:00
Beslutande Ledamöter

Tomas Bergsten (C) ordf.
Pg Gregard (M) 1:e vice ordf.
Lars Halvarson (S) 2:e vice ordf.
Karin Mikkonen (C)
Birgitta Dahlin (M)
Yvonne Ineteg (V)
Björn Larsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Lennart Ljung (S)

Tjänstemän
Joel Johansson, trafiksamordnare/vht-utvecklare §§ 36-
37, 40
Pia Eriksson Lundström, skolskjutshandläggare §§ 36-
37
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom § 40
Lena Nordlund, avd. chef förskolan § 40
Annica Sandy Hedin, avd. chef grundskolan §§ 40, 42-
43
Marcus Zetterlund, avd. chef gymnasiet § 40
Per Westblom, rektor kulturskolan § 40
Carin Fredlin, utbildningschef
Anna-Carin Ingels, sekreterare

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service, kommunhuset 2020-09-09 kl. 15.00

Underskrifter
Paragrafer 35-44

Ordförande
Tomas Bergsten (C)

Justerare
Yvonne Ineteg (V)

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

Organ Utskottet för lärande och stöd

Sammanträdesdatum 2020-09-07

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-10 Datum då anslaget tas ned 2020-10-02

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service, kommunhuset

Underskrift
Anna-Carin Ingels
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Sammanträdesdatum
2020-09-07

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 35 Sektorchefen informerar - utskottet lärande och stöd
§ 36 Skolskjutsfrågor
§ 37 Remissvar - förslag till länsövergripande skolskjutsreglemente
§ 38 Rapporter gällande Skolinspektionen
§ 39 Meddelanden utskottet lärande och stöd 2020
§ 40 Verksamheterna informerar
§ 41 Brukarråd utbildningssektorn 2020
§ 42 Status - sammanslagning av högstadierna Åkerö skola och Sammilsdalskolan
§ 43 Rapport till utskottet lärande och stöd av kränkande behandlingar
§ 44 Punkter till nästkommande utskottsmöten lärande och stöd 2020.
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Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 35 Dnr 2020/157

Sektorchefen informerar - utskottet lärande och stöd

Beskrivning av ärendet
 Skolstarten har gått bra

 Alla chefer och medarbetare har gjort/gör ett fantastiskt jobb

 Finns mycket att jobba igen på grund av Coronapandemin

 Övrig information överlåts till avdelningscheferna som är 
representerade på mötet.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Utbildningschef Carin Fredlin
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§ 36 Dnr 2020/964

Skolskjutsfrågor

Beskrivning av ärendet
Trafiksamordnare Joel Johansson redogör för smittskyddsanpassad 
kollektivtrafik.

 Dalatrafiks hållning

 Kommunens åtgärder

 Dialogen har varit god mellan kommunen och Dalatrafik.
De rekommendationer som gått ut har man anpassat sig efter. Har 
inte hört att någon elev avstått att kliva på bussen på grund av 
trängsel.

Rapport från skolskjutsbeslut
- Trafikhandläggare Pia Eriksson Lundström informerar om antal beviljade 
skolskjutsbeslut, avslag, överklaganden, domar samt om skoltaxi, som har 
minskat tack vare att man satt in bussar istället.
Automatiserad skolskjutshantering
- Joel informerar om projektet som genomförs över hela regionen och har 
testats i Borlänge och Gagnef.
Skoskjutshanteringen är ett delprojekt i en gemensam digitalisering i 
regionen. Det övergripande syftet är att digitalisera den kommunala 
verksamheten vilket skapar effektivare processer internt och ökad 
servicegrad och tillgänglighet till våra medborgare. Joel redogör för 
projektorganisationen. 

Beslutsunderlag
Power-Point presentation

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Trafiksamordnare Joel Johansson
Skolskjutshandläggare Pia Eriksson Lundström
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§ 37 Dnr 2020/756

Remissvar - förslag till länsövergripande 
skolskjutsreglemente

Beskrivning av ärendet
Förslag till reviderat skolskjutsreglemente har framtagits efter önskemål från
kommuner och i uppdrag av Regionstyrelsen genom regionplanen.
Arbetet med revideringen har bedrivits i en arbetsgrupp som alla kommuner 
bjudits in till. Representanter från elva kommuner har deltagit under 
perioden november 2019 – maj 2020.
Arbetsgruppen har bestått av skolskjutshandläggare, trafikplanerare, vid fåtal 
tillfällen kommunjurist. Sammankallande samt projektledning har 
representerats av tjänsteman från kollektivtrafikförvaltningen Region 
Dalarna. 
Skolskjutsreglementet tillhör länets kommuner - huvudmän för skolskjuts. 
Syftet är att förtydliga gällande regler för skolskjuts i länet och anpassa till 
dagens samhälle och trafik.
Reglementet är ett dokument för dialog mellan kommun och 
vårdnadshavare.

Sektorns/avdelningens bedömning
Skolskjutsreglementet har tagits fram genom en arbetsgrupp med 
representanter från en majoritet av regionens kommuner. Arbetet har också 
pågått under en lång period. Det har varit en gedigen process och många 
frågetecken har kunnat rätas ut under arbetets gång, vilket också förklarar 
remissvarets begränsade omfattning.
Rektorerna för grundskolan har också tagit del av förslaget och inga 
synpunkter har inkommit från dem.
Värt att notera är att varje förändring, t.ex. om kommunen önskar en kortare 
maximal väntetid på bussen, så kommer kostnaderna att debiteras 
kommunen. Eventuella avsteg från det länsövergripande reglementet görs 
också i den lokala bilagan.
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Gällande den lokala bilagan för Leksands del är det endast rubrikerna som är 
föremål för remiss. De konkreta bestämmelserna under respektive rubrik, 
t.ex. vilka avståndsregler som Leksands kommun ska tillämpa osv. 
behandlas i en senare och separat process när det länsövergripande 
skolskjutsreglementet är beslutat.
Utifrån ovanstående redogörelse är det förvaltningens bedömning att 
remissvaret kan antas som kommunens.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Remiss till nytt länsövergripande skolskjutsreglemente 
2020-08-20
Missiv – Reviderat skolskjutsreglemente Dalarna
Reviderat skolskjutsreglemente – Remissutskick till länets kommuner
Lokal bilaga – Komplement till utskick gällande skolskjutsreglemente 2020-
06-05
Remissvar – Länsövergripande skolskjutsreglemente

Utskottets beslut
1. Anta förvaltningens yttrande som utskottets och översända det till 

Region Dalarna.

Beslutet skickas till
Region Dalarna
Carin Fredlin sektorchef
Annica Sandy Hedin avdelningschef grundskolan
Joel Johansson trafiksamordnare
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§ 38 Dnr 2019/154

Rapporter gällande Skolinspektionen

Beskrivning av ärendet
Utbildningschefen informerar om att skolinspektionens senaste tillsyn nu är 
helt avslutad.
Med anledning av coronapandemin har ett antal skolor blivit utvalda för 
inspektion, Leksands gymnasium är en av dem. Inspektionen kommer att 
pågå under hösten 2020.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Utbildningschef, Carin Fredlin
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§ 39 Dnr 2020/382

Meddelanden utskottet lärande och stöd 2020

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

 Verksamhetsberättelse 2019 – Studieförbundet Bilda Mitt, dnr 
2020/383

 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2019 – Studieförbundet 
Sensus, dnr 2020/383

 Verksamhetsberättelse 2019 – Studieförbundet Vuxenskolan, dnr 
2020/383

 Verksamhetsberättelse 2019 – Studiefrämjandet Mitt, dnr 2020/383

 Verksamhetsberättelse 2019, ABF Borlänge-Nedansiljan, dnr 
2020/383

 Verksamhetsberättelse 2019, NBV-Mitt, dnr 2020/383

 Verksamhetsberättelse 2019, Folkuniversitetet, dnr 2020/383

 Verksamhetsberättelse 2019, Kulturens bildningsverksamhet, dnr 
2020/383

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-19

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 40 Dnr 2020/967

Verksamheterna informerar

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström presenterar sig. Han ersätter Per 
Andersson som har slutat i kommunen. Informerar om att delårsbokslutet 
kommer att presenteras vid nästa utskottsmöte.

Rapport från verksamheterna.
Förskolan – den nya avdelningschefen Lena Nordlund presenterar sig. 
Hon redogör för 
Sommarsammanslagning – förskolan Myran var öppen under sommaren. 
Man kommer i fortsättningen att alternera mellan Myran och Källan vid 
sammanslagningar, då det finns ett tillagningskök på båda förskolorna. 
Fortsatt problem med att det är flera som anmäler att de vill ha 
sommarförskola än de som kommer. I sommar har det varit ett bortfall på en 
tredjedel av de 40 anmälda barnen dagligen. 
Placeringar och kösituation – Samtliga som ansökt om plats har fått det. Man 
är nu inne i en andra fas och behöver erbjuda platser där man inte sökt plats. 
Det är ingen panik med lokaler i nuläget, men det är ett högt tryck till de 
centrala förskolorna, Rosen, Källbacken, Pelikanen och Furuliden.

Rekryteringar - Har försökt rekrytera en specialpedagog och går nu ut med 
ytterligare en annons. Under tiden vikarierar en pensionerad specialpedagog.
Utbildning och undervisning

Grundskolan – avdelningschef Annica Sandy Hedin informerar om 
Skolstarten - vilken var coronaanpassad och upplevdes som lugnare än 
tidigare skolstarter
Rekryteringar - har fungerat bra, färre än tidigare år.
Kollektivtrafiken – det är trångt på vissa linjer, men det fungerar
Föräldrainformationen - blir digital på alla skolor, inga fysiska 
föräldramöten.
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Utvecklingssamtalen - sker både fysiskt och digitalt.
Gymnasieskolan - avdelningschef Marcus Zetterlund, informerar om 
Totalt elevantal – drygt 500 elever
Elevantalet i årskurs 1 åren 2017-2020 – höstterminen 2020 är 66 % av 
eleverna skrivna i Leksands kommun, vilket är en stor ökning mot tidigare 
år. Nyanlända elever har sjunkit till 15 elever, jämfört med över 80 elever år 
2016.
Rekrytering av personal - är under kontroll.
Covidanpassningar – en del fjärrundervisning och årskurs 1 äter lunch i 
matsalen på Tegera arena. Frånvaron ligger på cirka 10 % bland såväl elever 
som personal.
På gång - ny CNC-maskin och bredbandspust är på plats.
Fått statsbidrag för elever på introduktionsprogrammet (IM) som kommer 
användas till ombyggnation.
Kulturskolan – avdelningschef Per Westblom redogör för 
Sommaren 2020 – har det i princip inte hänt någonting
Elevunderlag/kö – mycket anmälningar till hösten, cirka 560 elever 
ärinskrivna. Kö till gitarr och piano, 30-40 elever som man inte har plats för 
just nu.
Tjänster – två vikarier tillsatta.
Nya kurser – scenisk beredskap, en ny kurs för vuxna elever. Dragspel 
erbjuds. 
Höstens program – inte mycket planerat, men det planeras för en stor 
julshow i Leksandshallen. Mycket osäkert på grund av rådande 
coronasituation, men man jobbar utifrån att det ska bli en show. 

Arbete och stöd - David Ytfelt informerar om
Integration - haft möte med Länsstyrelsen angående kommuntalet, antal 
nyanlända med uppehållstillstånd som anvisas till kommunen med stöd av 
bosättningslagen.  Kommuntalet har ökat med en tredjedel mot tidigare år. 
På grund av bostadsbrist är det svårt att ta emot alla de 44 som anvisats för 
åren 2019-2021
Hyresavtal – Majorshagen uppsagt
AME - Omorganisation den 1 januari. Har flyttat från Centralen till 
Brandmannen. Det är trångbott och behöver byggas ut och om.
Aktuella ärenden - 141 pågående ärenden hos AME.
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Karin Mikkonen (C) informerar om att vuxenutbildningen växer. Positivt 
men ansträngt. Organisationen behöver mera resurser.

Beslutsunderlag
Power-Point presentation.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom Mikel Sjöström
Avdelningschef förskolan Lena Nordlund
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
Avdelningschef gymnasieskolan Marcus Zetterlund
Rektor Kulturskolan Per Westblom
Avdelningschef arbete och stöd, David Ytfelt
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§ 41 Dnr 2020/155

Brukarråd utbildningssektorn 2020

Beskrivning av ärendet
Förskolorna och skolorna har tidigare år haft två brukarråd per termin. Vid 
brukarråden deltar elev- och föräldrarepresentanter, rektor, eventuell övrig 
personal samt en förtroendevald. Höstterminen 2020 kommer brukarråden 
att ställas in på grund av pandemin men det är fortfarande viktigt att ha en 
kanal öppen till de förtroendevalda.
Vid dagens möte framkommer önskemål om att i fortsättningen ha ett 
brukarråd per skola och termin samt att ha separata möten för förskola och 
skola. Detta kommer regleras i riktlinjerna som ska uppdateras.
Brukarrådet kommer fortfarande vara en stående punkt på dagordningen.

Utskottets beslut
1. Ställa in alla brukarrådsmöten under höstterminen på grund av 

Coronapandemin.
2. Uppdra till förvaltningen att informera elever och föräldrar att 

eventuella brukarrådsfrågor till de förtroendevalda kan ställas via 
rektor, för vidarebefordran till respektive kontaktperson.

3. Uppdra till förvaltningen att till nästa utskottsmöte komma med 
förslag på uppdaterade riktlinjer för brukarråd.

Beslutet skickas till
Utbildningschef
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§ 42 Dnr 2019/1437

Status - sammanslagning av högstadierna Åkerö skola 
och Sammilsdalskolan

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef grundskolan informerar om sammanslagningen av 
högstadieskolorna Åkerö skola och Sammilsdalskolan.
Flytten har gått bra, men innehållit mycket fysiskt arbete. Alla elever är på 
plats. Det fungerar bra i matsalen när gymnasiet inte är fulltaligt. Det finns 
bra stödfunktioner med utökad elevhälsa, studiehandledare, socialpedagoger 
och fältare.
Utmaningar: 
Två kulturer ska bli en för såväl personal som elever
Lokalerna upplevs ibland som trånga. Det är fler elever än tidigare som 
kommer från andra kommuner, de flesta ishockeyspelare och i nuläget köar 
elever från andra kommuner för att få komma in på skolan.

Beslutsunderlag
Power-Point presentation

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef grundskolan
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§ 43 Dnr 2020/26

Rapport till utskottet lärande och stöd av kränkande 
behandlingar

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef grundskolan redogör för anmälningar om kränkande 
behandlingar, typer av kränkningar och antal under läsåren 18/19 och 19/20.

De flesta kränkningarna består av fysisk- eller verbal kränkning.

Beslutsunderlag
Power-Point presentation

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef grundskolan
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§ 44 Dnr 2020/11

Punkter till nästkommande utskottsmöten lärande och 
stöd 2020.

Beskrivning av ärendet
 Skolskjutsreglementet

 Röda tråden

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Utbildningschef Carin Fredlin
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