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§ 61 Dnr 2021/19 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar muntligt. 
På grund av mycket förkylningar och därmed hög frånvaro bland personalen 
har det varit ett tufft jobb för rektorerna att få undervisningen att flyta på i 
början av terminen. Även förskolan har haft problem med personal-
tillgången, men nu kan man se en lättnad i frånvarosituationen.  Det har varit 
ett fåtal covidfall. Från och med nu råder inga restriktioner i verksamheterna. 
Vaccination av 12 - 15-åringar, årskurs 6 – 9 är på gång. Föräldrarna har fått 
information om detta. 
Myran – information har gått ut till föräldrar om vilka åtgärder som ska ske i 
sommar på grund av att betongplattan har förhöjda fuktvärden samt att 
förhöjda värden av radon upptäcktes vid en extra kontrollmätning. Läget är 
lugnt och det har varit en mycket bra kommunikation med föräldrarna. 
AME-integration – verksamheten flyter på bra. Integrationen tittar över en 
lösning för att få in en liten förstärkning i organisationen. Inga nyanlända har 
kommit ännu. 
Skolinspektionen har godkänt Hagströmska gymnasiet AB i Falun som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotterna triathlon, 
alpint och bandy. 
Sektorchefen avslutar med att informera om att för närvarande är allt under 
kontroll i verksamheterna. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 62 Dnr 2021/1167 

Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 

Beskrivning av ärendet 
Från och med det här mötet kommer sektorchefen att informera från sektorns  
samverkansgrupp (USAM:s) möten. Protokollen från USAM:s möten 
kommer att laddas upp på politikerportalen. 
Information från mötet den 30 augusti.  
- Utvärdering av bemanningsenheten på gång. 
- Information från verksamhetsutvecklaren om utökad vuxennämnd. 
- HÖK-18 - huvudöverenskommelse om arbetsmiljöåtgärder.  
- Lönebildningen är uppe till diskussion och en en kartläggning av 
lönestatistiken är på gång. 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin
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§ 63 Dnr 2021/1045 

Information - Leksands gymnasium 

Beskrivning av ärendet 
Rektor Marcus Zetterlund, biträdande rektorer Marko Sandelin och Liselotte 
Alanko besöker utskottet och informerar om verksamheten på Leksands 
gymnasium.  
Redogör för  
- Prioriterade områden läsåret 2020/2021 
- Kvaliteter 
- Fysiska miljön 
- Verksamhetsplan 2021 - 2022 

• Tillgänglighet 
• Elevhälsa – hela skolans ansvar och uppdrag 
• Verksamhetsnära forskning PUD 
• Utveckla arbetet inom Kommunala Aktivitetsansvaret, KAA 

- Schemastart klockan 9 och dess konsekvenser. 
- E-sport – ser över om det finns möjlighet att satsa på E-sport. 
Marcus ställer frågan till politiken om vilken vision de har för Leksands 
gymnasium och för Leksands gymnasiesärskola och får svaret att en vision 
bör jobbas fram tillsammans och att ett utskottsmöte för vidare diskussion 
kommer att planeras och förläggas på Leksands gymnasium.  
 
Beslutsunderlag 
Power-Point presentation – Utskott 4 oktober 2021 – Leksands gymnasium 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund
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§ 64 Dnr 2021/18 

Budgetprognoser augusti utbildningssektorn 2021 

Beskrivning av ärendet 
Prognosen per augusti visar en förbättring om 0,2 miljoner kronor (mnkr) 
jämfört med föregående prognos. Bland de större förändringarna ses framför 
allt en prognosförbättring inom förskola om 1,0 mnkr, gymnasiet om 0,5 
mnkr och en prognosförsämring för grundskola om -1,5 mnkr.  
 
Utbildningssektorn, 
budgetavvikelse (mnkr) 

Prognos 
2021-04 

 Prognos 
2021-08 

Förändring 

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

     

Totalsumma 0,0  0,2 0,2 
 
Sektorchef prognostiserar ett överskott om ungefär 0,1 mnkr, vilket beror på 
lägre personalkostnader.   
 
I sektorns prognos ingår kostnad för fältassistenter som uppgår till ungefär 
0,6 mnkr. Fältassistenterna utför ett väldigt viktigt jobb som kommunens 
ledningsgrupp beslutat om ska fortlöpa under 2021. Likt föregående prognos 
finns det i dagsläget finansiering motsvarande 0,5 mnkr, vilket betyder att ett 
mindre belopp påverkar prognosen negativt.  
 
Arbete och stöd förväntas totalt sett generera en positiv budgetavvikelse för 
året motsvarande ungefär 0,3 mnkr. I prognosen förväntas lägre 
schablonintäkter från Migrationsverket gällande nyanlända motsvarande -0,6 
mnkr, vilket beror på senarelagd mottagning av nyanlända till följd av 
Covid-19. Som en följd av detta förväntas även något lägre 
personalkostnader för året. Samtidigt förväntar sig enheten färre 
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åtgärdsanställningar under året än budgeterat, vilket genererar en positiv 
avvikelse. 
 
Avdelning förskola prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr för året, vilket 
är 1,0 mnkr bättre än föregående prognos. Förändringen beror framför allt på 
lägre förväntade kostnader för interkommunal ersättning och högre 
förväntade intäkter för barnomsorgsavgifter. Antalet barn inom kommunala 
förskolorna är något färre än föregående prognos. Totalt sett förväntas 
ungefär 4 barn fler än budget där ökningar syns på förskolorna Myran och 
Tällberg medan det förväntas något färre barn på Insjöns förskolor. Den 
något ökade volymen förväntas kunna hanteras inom budgetram.   
 
Grundskola prognostiserar ett underskott om -2,7 mnkr jämfört med 
föregående prognos om -1,2 mnkr. Förändringen beror till stor del på högre 
kostnader för verksamhetsbidrag till fristående skolor till följd av fler elever. 
I övrigt beror underskottet framför allt på högre personalkostnader för 
stödresurser, men även av utökad bemanning på Insjöns skola och 
grundsärskola till följd av tillkommande elever. I underskottet ingår även 
kostnad för avgångsvederlag. På årsbasis förväntas 12 fler elever inom de 
kommunala grundskolorna än budget.  
 
Gymnasieskola förbättrar prognosen för året till 0,4 mnkr jämfört med 
föregående prognos som totalt sett inte visade någon avvikelse. Likt tidigare 
prognoser förväntas högre interkommunala kostnader jämfört med budget, 
främst gällande gymnasieskola, samtidigt som man ser högre 
personalkostnader till följd av avgångsvederlag och viss utökning p.g.a. fler 
lärlingselever. Som en följd utav distansundervisning betalas även 
matersättning ut till elever, vilket inte var budgeterat. Samtidigt påverkas 
prognosen positivt av att budgeterad projektresa inte genomförs samt att 
verksamheten förväntas ha lägre kostnader för inköp av elevdatorer och 
undervisningsmaterial. 
 
Leksand kommuns andel av Vuxenutbildningens nettokostnader förväntas 
bli 6,1 mnkr, vilket är ungefär 0,6 mnkr mindre än avsatt budgetram. Det 
genererar därmed ett överskott i prognosen.  
 
Kulturskolan förväntas generera ett mindre underskott om -0,1 mnkr vilket 
beror på ej budgeterad lokalkostnad för dansundervisning.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-20 
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Utskottets beslut 
1. Lägga information till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Enhetschef arbete & Stöd 
Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 
Rektor gymnasieskola 
Rektor vuxenutbildningen 
Avdelningschef Kulturskola 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn
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§ 65 Dnr 2021/563 

Mål- och resultatrapporter 2021 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna har tagit fram mål- och resultatrapporter för januari-augusti 2021. 
Rapporterna innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  
Faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. De 
flesta indikatorer mäts dock senare i år eller efter årets slut. Avvikelser som 
ses redan nu är redovisade i rapporterna. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporterna till 
politiken. En nyhet i årets rapporter är att förvaltningen på ett tydligare sätt 
försöker förklara vad som görs och varför det görs samt händelser av 
väsentlig betydelse kopplat till verksamheten. Periodens rapport är 
kompletterad med nyckeltalsredovisning för sektorn, där prognoser och 
färdiga resultat presenteras. Här framgår också avvikelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-24 
Mål- och resultatrapport tertial 2 Utbildningssektorn 2021 

Utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 66 Dnr 2021/668 

Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchefen informerar muntligt om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan.  
 
En arbetsgrupp bestående av fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare,   
avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin och Björn Andersson, 
Leksandsbostäder, arbetar med den långsiktiga arbetsmiljön vid 
Sammilsdalskolan. 
För närvarande planeras det för en paviljonglösning för att utöka lokalerna.  
Paviljongerna kommer att rymma tio klassrum. Skolgården ska 
iordningsställas. Från hösten 2022 blir det sex paralleller på högstadiet. 
Det kan bli ytterligare behov av hemkunskaps- och slöjdsalar till hösten 
2023. 
 

Utskottets beslut 
1, Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 67 Dnr 2021/447 

Information om investeringsmedel - arbetsmiljö 
grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchefen informerar muntligt om nyttjandet av de 14 miljoner kronor 
som det hösten 2020 beslutades om att avsättas ur investeringsbudgeten 2021 
- 2023, avseende arbetsmiljöåtgärder i grundskolan.    
Fyra miljoner kommer att användas under år 2022 för av upprustning av 
Gärde och Ullvi skolor. Planen för 2022 ska tas upp för beslut i utskottet. 
Ullvi skola - En utbyggnad planeras. Bland annat ska en kontorsdel för 
personal byggas, lokaler för fritids ska utökas samt att en slöjdsal ska 
iordningsställas. 
Gärde skola – Underlag för bygglov är på gång för nya rum till personal och 
elevhälsa. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 68 Dnr 2020/1399 

Val av kontaktpersoner/faddrar i utbildningsutskottet 

Beskrivning av ärendet 
Förteckningen över kontaktpersoner/faddrar ses över.  

Enhet 
 

Kontaktperson/fadder 

Gymnasiet  
  

Oliver Rolands (KD) 

Kulturskolan 
 

PG Gregard (M) 

Gärde skola 
 

Karin Mikkonen (C) 

Insjöns skola  
 

Yvonne Ineteg (V) 

Sammilsdalskolan 
 

Birgitta Dalin (M) 

Siljansnäs skola  
 

Karin Qvicker (C) 

Tällbergs skola  
 

Lars Halvarsson (S) 

Ullvi skola 
 

Rose-Marie Svanborg (S) 

Åkerö skola 
 

Tomas Bergsten (C) 

Djura förskola 
 

Björn Larsson (C) 

Insjöns förskola 
 

Yvonne Ineteg (V) 

Furuliden/Pelikanen/Rosen 
 

Eva Kempff (C) 

Myran och Källbacken 
 

Tomas Bergsten (C) 

Siljansnäs förskola och Tällbergs 
förskola 

Karin Qvicker (C) 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-14 

Utskottets beslut 
1. Fastställa förteckningen över faddrar/kontaktpersoner enligt ovan. 

Beslutet skickas till 
Rektorer vid berörda förskolor och skolor 
Skoladministratörer vid respektive skolor 
Administratör förskolan 
Avdelningschef förskolan 
Avdelningschef grundskolan
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§ 69 Dnr 2021/1172 

Sammanträdesordning 2022 - utbildningsutskottet 

Beskrivning av ärendet 
 

 Jan Feb Mars Apr Maj J
u
n
i    

J
u
l
i 

Aug Sep Okt Nov Dec 

Utskottet 
för lärande 
och stöd 
måndagar 
el. tisdagar 
kl. 8.30  

 

25 

tis 
 

 

21 

 

29 

tis 
 

 

26 
 

 

30 

   

 

 

6 tis 

 
 

 

17 

  

 

21 

 

12 
 

Beredning 
torsdagar  

kl. 8.30 

 

13 
 

 

10 

 

17 

 

14 

 

19  

  
 

 

25 
aug 
 

 

6 

 

10 

 

1 

Stopp-
datum för 
inlämning 
av ärenden 

 

11 

 

8 

 

15 

 

12 

 

17 

  
 

 

23 
aug 
 

 

4  
 

8 

 

29 
nov 
  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-20 

Utskottets beslut 
1. Fastställa sammanträdesordning för utbildningsutskottet 2022. 

Beslutet skickas till 
Handläggare inom utbildningssektorn. 
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