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Beslutande Ledamöter

Tomas Bergsten (C)
Pg Gregard (M)
Lars Halvarson (S)
Karin Mikkonen (C)
Birgitta Dahlin (M)
Björn Larsson (C)

Tjänstgörande ersättare
Oliver Rolands (KD) ers. Yvonne Ineteg (V)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstemän
Verksamhetsutvecklare Joel Johansson § 46, 51-52
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström § 47-48
Avdelningschef förskola Lena Nordlund § 49
Avdelningschef grundskola Annica Sandy Hedin § 49
Avdelningschef gymnasieskola Marcus Zetterlund § 49-
50
Enhetschef kostavdelningen Linnéa Wahl § 50
Avd. chef kost- och lokalvård Lotta Målarbo § 50
Skolskjutshandläggare Pia Eriksson-Lundström § 51
Utbildningschef Carin Fredlin
Sekreterare Anna-Carin Ingels

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service, kommunhuset 2020-10-12 kl. 12:45

Underskrifter
Paragrafer 45-53

Ordförande
Tomas Bergsten (C)

Justerare
Lars Halvarson (S)

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

Organ Utskottet för lärande och stöd

Sammanträdesdatum 2020-10-05

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-13 Datum då anslaget tas ned 2020-11-04

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service, kommunhuset

Underskrift
Anna-Carin Ingels
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Ärendelista

§ 45 Sektorchefen informerar
§ 46 Mål - och resultatrapport utbildningssektorn, period 2 2020
§ 47 Budgetprognos utbildningssektorn augusti 2020
§ 48 Information - Budget 2021-2023
§ 49 Överlämningar mellan olika skolformer - Röda tråden
§ 50 Besök av kostenheten
§ 51 Lokalt skolskjutsreglemente - omvärldsbevakning
§ 52 Enkätresultat skola och medarbetare
§ 53 Flytt av lärande och stöds utskottsmöte i november 2020.
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§ 45 Dnr 2020/157

Sektorchefen informerar

Beskrivning av ärendet
Utbildningschef Carin Fredlin informerar.

 Attraktiv arbetsgivare är det övergripande fokusområdet. Jobbar med 
handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten. Återhämtning och svårt 
att hinna med är områden att jobba med.

 Barn- och ungas mående – jobbar med ungdomshälsan och 
förebyggande arbete. 

 Stimulans, nyfikenhet – hur ska vi få ungdomarna till högre 
måluppfyllelse. Rapporterar från ett regionalt möte om delaktighet 
och inflytande – hur skapa det bästa ungdomslänet i landet.

 Ledningsgruppen har varit på analysdagar. Jobbat med ovanstående 
frågor.

 Fattat beslut om att ställa in praon för årskurs 9 detta läsår på grund 
av Coronapandemin. Återkommer med besked om praon för årskurs 
8 som ligger senare på läsåret.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Utbildningschef Carin Fredlin
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§ 46 Dnr 2020/1111

Mål - och resultatrapport utbildningssektorn, period 2 
2020

Beskrivning av ärendet
Verksamhetstsutvecklare Joel Johansson redovisar sektorns mål- och 
resultatrapport för period 2 år 2020 utifrån följande mål:

 Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, 
psykisk och social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap.

 Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor.

 Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, 
kommunikation och läsning i förskolan.

 Verka för en god kompetensförsörjning som möter både 
medarbetarnas och lokala arbetsmarknadens behov.

 Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en 
av landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn 
och unga.

Verksamhetsekonom Mikael Sjöström redogör för nyckeltal som påverkar de 
ekonomiska resultaten.

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport utbildningssektorn, period 2

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Verksamhetsutvecklare Joel Johansson
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström
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§ 47 Dnr 2020/83

Budgetprognos utbildningssektorn augusti 2020

Beskrivning av ärendet
Utbildningssektorns prognostiserade utfall för 2020 uppgår till 360,8 
miljoner kronor (mnkr), vilket är 0,1 mnkr bättre än det budgeterade 
resultatet och 1,4 mnkr bättre än föregående prognos. 

Utbildningssektorn, 
prognostiserad 
budgetavvikelse (mnkr)

Prognos 
2020-08

Föreg. 
prognos

Förändring

Sektorchef -0,4 0,1 -0,5
Arbete och stöd 1,3 1,5 -0,1
Förskola 2,4 1,4 1,0
Grundskola -6,1 -7,9 1,8
Gymnasieskola 3,2 3,6 -0,4
Vuxenutbildning -0,4 0,0 -0,4
Kulturskola 0,2 0,0 0,2

Totalsumma 0,1 -1,3 1,4

Prognosen för sektorchef är -0,4 mnkr jämfört med föregående prognos om 
0,1 mnkr. Förändringen beror framförallt på besparing enligt 63-punktlistan 
där organisationsförändringen är genomförd, men prognostiseras under 
avdelning förskola.

Arbete och stöd prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr, vilket är en 
mindre försämring jämfört med föregående prognos. Prognosförändringen 
beror på att planerad omorganisation försköts någon månad. I övrigt beror 
överskottet på högre förväntade intäkter från Migrationsverket gällande 
nyanlända. Utifrån situationen med Covid-19 är den ökade intäkten osäker.

Prognosen för förskola är 2,4 mnkr, vilket är en större förbättring jämfört 
med föregående prognos. Förändringen beror framförallt på förskolan Myran 
som inte har behov av att anställa personal i samma takt som budgeterats. 
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Prognosförändringen beror även delvis på man ersätts för sjuklönekostnader. 
I övrigt har besparing genomförts enligt 63-punktlistan, vilken budgeterades 
under sektorchef. 

Grundskola prognostiserar ett underskott om -6,1 mnkr, jämfört med 
föregående prognos om -7,9 mnkr. Underskottet beror framförallt på högre 
personalkostnader för stödresurser men även av problematik med små 
klasser på några av grundskolorna. I prognosen förväntas även högre 
kostnader för skolskjuts och högre interkommunala kostnader, främst 
gällande höstterminen 2019. I prognosen ingår även avräkning till fristående 
verksamheter som påverkar resultatet negativt. I prognosen ingår ett 
prognostiserat överskott för kostenheten om 1 mnkr. Till kommande prognos 
kommer det förväntade överskottet för kostenheten fördelas mellan förskola, 
grundskola och gymnasieskola.

Prognosen för gymnasieskolan är 3,2 mnkr, jämfört med föregående prognos 
om 3,6 mnkr. Förändringen beror till stor del på högre kostnader för mat då 
man med anledning av Covid-19 inte har möjlighet att servera lunch till alla 
elever i ordinarie matsal. I övrigt visar antagningsstatistik att fler elever 
väljer Leksands gymnasium. Detta innebär högre personalkostnader än 
budgeterat som följd av utökat antalet klasser. Samtidigt förväntas även lägre 
interkommunala kostnader. Totalt sett ger detta ett överskott för 
gymnasieskolan.

Vuxenutbildningen beräknas göra ett underskott om 0,7 mkr, varav ungefär 
0,4 mkr motsvarar Leksand kommuns andel och resterande Rättvik 
kommuns andel. Underskottet består av ökade personalkostnader jämfört 
med budget, ökade lokalkostnader och tappade intäkter från 
Migrationsverket. Detta balanseras delvis upp av ökade intäkter för andra 
statsbidrag.

Kulturskolan förväntas 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 2020-09-21
Prognos utbildningssektorn augusti 2020

Utskottets beslut
1. Lägga information till handlingarna. 
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Beslutet skickas till
Sektorchef Utbildningssektorn
Enhetschef Arbete & Stöd
Avdelningschef Förskola
Avdelningschef Grundskola
Rektor Gymnasieskola
Rektor Vuxenutbildning
Avdelningschef Kulturskola
Verksamhetsekonom Utbildningssektorn
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§ 48 Dnr 2020/478

Information - Budget 2021-2023

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström redogör för förvaltningens förslag till 
budget 2021-2023.
Beslut om budget tas i kommunfullmäktige den 30 november 2020.

Beslutsunderlag
Bildspel – Mål och budget lärande och stöd 2021-2023 

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström
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§ 49 Dnr 2020/342

Överlämningar mellan olika skolformer - Röda tråden

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef förskolan Lena Nordlund, avdelningschef grundskolan 
Annica Sandy Hedin och avdelningschef gymnasieskolan Marcus Zetterlund 
redogör för ”Röda tråden” – överlämningar mellan de olika skolformerna 
från förskola till gymnasium samt arbetsgången för åtgärder och stöd på de 
olika stadierna.

Beslutsunderlag
Bildspel - Överlämningar mellan olika skolformer – Röda tråden

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef förskolan
Avdelningschef grundskolan
Avdelningschef gymnasieskolan
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§ 50 Dnr 2020/1114

Besök av kostenheten

Beskrivning av ärendet
Marcus Zetterlund , Lotta Målarbo, avdelningschef för kost- och lokalvård 
samt Linnéa Wahl, enhetschef kostavdelningen informerar om kostenheten 
och Gästishallen år 2020-2021. 
De redogör för olika kortsiktiga respektive långsiktiga lösningar som man 
har tittat på för att lösa köproblematiken på Gästishallen.

Beslutsunderlag
Bildspel – information kostenheten Gästishallen 2020-2021 

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef kost- och lokalvård
Enhetschef kostavdelningen
Avdelningschef gymnasieskolan
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§ 51 Dnr 2020/1094

Lokalt skolskjutsreglemente - omvärldsbevakning

Beskrivning av ärendet
I samband med att kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna och 
regionens kommuner har sett över det länsövergripande 
skolskjutsreglementet, se beslut LS 2020-09-07, § 37 (Dnr 2020/756), 
behöver kommunerna också se över sina lokala bilagor.
Vid utskottsmötet för lärande och stöd, 2020-09-07, uppdrogs förvaltningen 
att bistå utskottet med underlag i form av en omvärldsspaning.

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningen bedömer att det finns ett stort värde i att utskottet får en 
omvärldskartläggning, dels för att få en fördjupad bild av den lokala bilagans 
innehåll, dels för att få en bättre överblick av kommunens förutsättningar 
samt vilka konsekvenser olika beslut kan innebära. 
Förvaltningen föreslår att utskottet beslutar att, efter vederbörlig politisk 
process, uppdra åt förvaltningen att utarbeta ett förslag till ny lokal bilaga i 
skolskjutsreglementet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-24
Lokal bilaga - Komplement till utskick gällande skolskjutsreglemente
Bildspel - Lokal bilaga skolskjutsreglementet
Sammanställning av samtliga dalakommuners lokala bilagor till 
skolskjutsreglementet

Utskottets beslut
1. Uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till ny lokal bilaga i 

skolskjutsreglementet till nästa utskottsmöte.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn
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Pia Lundström Eriksson, skolskjutshandläggare
Joel Johansson, trafiksamordnare
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§ 52 Dnr 2020/1105

Enkätresultat skola och medarbetare

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Joel Johansson redogör för resultat från  
enkätundersökningar som gjorts inom sektorn. Medarbetarenkäten, 
vårdnadshavarenkäten för förskolan, elevenkäter som gjorts i grundskolan – 
årskurs F-3, 4-6, 7-9  samt elevenkät från gymnasieskolan. 
Medarbetarenkäten - övergripande inom sektorn har det blivit ett bättre 
resultat jämfört med föregående år med undantag av ett fåtal områden.
Vårdnadshavarenkät för förskolan – enkäten skickades ut till alla förskolor 
inklusive de fristående. Vårdnadshavarna är mer nöjda 2020 än de var 2019 
på de kommunala förskolorna. Vårdnadshavarna på friskolorna ger generellt 
ett bättre resultat, men resultatet har sjunkit jämfört med de två föregående 
åren.
När det gäller nöjdheten med skolan som helhet varierar resultatet med 
föregående år marginellt på de olika skolstadierna.

Beslutsunderlag
Bildspel – Enkätresultat skola och medarbetare

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Verksamhetsutvecklare Joel Johansson
Utbildningschef Carin Fredlin
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§ 53 Dnr 2020/1100

Flytt av lärande och stöds utskottsmöte i november 
2020.

Beskrivning av ärendet
Lärande och stöds utskottsmöte i november är planerat till den 9 november 
2020. Budgetprognosen till och med oktober månad 2020 kommer inte att 
vara färdigställd tills dess. Flyttas mötet fram en vecka kommer utskottet ges 
möjlighet att ta del av prognosen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-22

Utskottets beslut
1. Flytta utskottsmötet i november 2020 till den 16 november.

Beslutet skickas till
Ledamöter och ersättare i utskottet lärande och stöd
Handläggare inom sektorn
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