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§ 28 Dnr 2022/24 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 
Covid – det är fortfarande ansträngt läge med hög frånvaro i verksamheterna. 
Många sjuka bland personalen och personalen är allmänt sliten. Man vet inte 
exakt hur utbildningsskulden ser ut, men anar att den är hög. Ungefär 15 
elever kommer till introduktionsprogrammet på Leksands gymnasium i höst. 
Regeringen kommer med lagrådsremisser, utökad lovskola med mera. Det 
blir svårt att organisera på grund av personalbrist.  
Förskolan – läget är lugnt på förskolorna. En ny rektor, Sofie Grimmesten, 
har anställts. Ingen kö för närvarande. 
Grundskolan – en ny skolläkare behöver rekryteras då nuvarande har sagt 
upp sig från hösten. Även en kurator har sagt upp sig på grund av flytt. 
Rektor på Siljansnäs skola kommer att gå i pension. Rekrytering pågår. 
Val till förskoleklass är klart. Tällberg – 22 elever - fullt, Siljansnäs - 14, 
Gärde - 9, Ullvi - 8, Insjön – 24 (fullt) Åkerö – 23 (fullt) Sammilsdal – 8. 
Det är många elever från Sammilsdalsskolans upptagningsområde som sökt 
till Åkerö skola.  
Kulturskolan – rullar på och är tacksamma för sina kommande konserter. 
Arbete och stöd – Integration har anställt en integrationsassisten på 100 % 
Alla kvotflyktingar för 2020 och 2021 har kommit/är på ingång.  Finns en 
viss oro för hur bostäderna ska räcka till 2022-års kvotflyktingar. 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetesstrateg Veronica Lindberg Lekare och avdelningschef Annica 
Sandy Hedin informerar om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan. 
Mätningarna av luften – Rapporten från mätningen av klimat (luftfuktighet-, 
temperatur- och koldioxid) som utfördes av företagshälsovården har 
inkommit. Den har i detalj presenterats av utföraren för verksamheten och 
skyddsombuden. Mätningen valdes att utföras under en period när elever 
vistas mycket inomhus och värmen är på, på grund av kall årstid. Det har 
inte uppmätts några anmärkningsvärda resultat men värdena har varierat 
mellan de utvalda rummen. Det syns att koldioxidvärdena kan vara höga 
under perioder i några rum, men detta kan åtgärdas med hjälp av exempelvis 
forcering.  
Den temporära skolbyggnaden - Tilldelning har skett av entreprenör som ska 
leverera den temporära byggnaden. Avtalsfristen passerade utan överklagan 
och kontrakt har signerats på 8 år med möjlighet till förlängning upp till 15 
år. Bygglov har skickats in och är nu ett ärende hos jävsnämnden. 
Förhoppningar om godkänt bygglov i slutet av mars. Leverans sker veckan 
efter midsommar och tillträde är planerat till den 8 augusti. 
Markentreprenaden för etableringen avropas från ramavtal och utemiljö som 
behöver demonteras och flyttas planeras separat.  
Veronica visar planskisser över den temporära skolbyggnaden som kommer 
innehålla 10 klassrum med tillhörande grupprum. 

Beslutsunderlag 
Presentation arbetsmiljön vid Sammilsdalskolan 2022-02-21 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare  
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
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§ 30 Dnr 2021/18 

Årsbokslut utbildningssektorn 2021 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningssektorn redovisar en negativ avvikelse om -0,6 mkr jämfört med 
beslutad budgetram. Den negativa avvikelsen består framför allt av 
underskott för grundskola och gymnasieskolan, medan Arbete och stöd samt 
Förskola och Vuxenutbildning redovisar större överskott.  
 
Utbildningssektorn, 
budgetavvikelse (mkr) 

Prognos 
okt 2021 

Resultat 
2021 

Förändring 

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

 
Sektorchef redovisar ett underskott om -0,3 mkr för 2021. Underskottet beror 
till stor del på ej budgeterade kostnader för projektering av paviljonger på 
Sammilsdalsskolan. Paviljongerna förväntas lösa de arbetsmiljöproblem som 
uppkommit på Sammilsdalskolan efter sammanslagningen av högstadiet och 
väntas vara på plats under 2022.  
 
I sektorns resultat ingår en negativ budgetavvikelse gällande fältassistenter. 
Fältassistenterna utför ett väldigt viktigt och uppskattat jobb som 
kommunens ledningsgrupp beslutat om ska fortlöpa under 2021. Under året 
finansierade sektorn tjänsterna med externa medel motsvarande 0,5 mkr, 
medan resterande del, ungefär 160 tkr, genererade en negativ 
budgetavvikelse.  
 
Enheten Arbete och stöd redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,9 mkr 
för året och består av både positiva och negativa avvikelser. På intäktssidan 

5Protokoll utbildningsutskottet 2022-02-21
(Signerat, SHA-256 2B1FA6A0C8DC8BE8EA6A4464D9C4FF5A6AD6F48033490CF292E13F9229AB70F2)

Sida 5 av 13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

 
  

Utbildningsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

ses lägre schablonintäkter från Migrationsverket gällande nyanlända. 
Intäkterna betalas ut från Migrationsverket fördelat över två år med start från 
det att de nyanlända ankommer till kommunen. Som följd av Covid-19 har 
mottagandet skjutits på, där kommunen tagit emot merparten av tilldelad 
kvot under senare delen av året, vilket även inneburit att intäkterna skjutits 
på. På kostnadssidan har enheten samtidigt haft lägre integrationsrelaterade 
kostnader, både i form av personalkostnader och övriga inköp, som följd av 
det utdragna mottagandet. Enheten har inte heller haft lika många 
åtgärdsanställningar som budgeterat vilket genererar en positiv 
budgetavvikelse. Även Extra tjänster och övriga driftkostnader för 
arbetsmarknadsenheten genererar en positiv budgetavvikelse.  
 
Avdelning förskola genererar en positiv avvikelse motsvarande 2,3 mkr. 
Överskottet beror på högre intäkter för barnomsorgsavgifter och lägre 
kostnader för barn i andra kommuner samt fristående förskolor än 
budgeterat. Avdelningen har även något lägre kostnader för tilläggsbelopp än 
budgeterat. De kommunala förskolorna genererar samtidigt ett överskott 
motsvarande 0,9 mkr, trots fem fler barn på årsbasis än som beräknades inför 
året. Förskolorna Myran och Tällberg hade något fler barn än budgeterat, 
vilket inneburit högre bemanning och därmed budgetunderskott. Samtidigt 
ses färre barn på förskolan Furuliden och Insjöns förskolor, vilket lett till 
lägre personalkostnader och budgetöverskott. Som en följd av Covid-19 har 
avdelningen haft hög frånvaro bland personal och barn under året. Frånvaron 
bland personalen har inte behövt ersättas med vikarier i samma omfattning 
då även många barn varit frånvarande. Verksamheten har även delvis ersatts 
för höga sjuklönekostnader. 
 
Grundskola redovisar en negativ budgetavvikelse om -2,8 mkr. Underskottet 
förklaras framför allt av högre kostnader för verksamhetsbidrag till 
fristående skolor än budgeterat. Samtidigt har verksamheten något högre 
intäkter för elever från andra kommuner och lägre kostnader för elevhälsan 
än budgeterat. I övrigt består underskottet av högre personalkostnader för 
stödresurser, men även av utökad bemanning till följd av tillkommande 
elever. Insjöns grundskola och grundsärskola samt Åkerö skola redovisar 
större negativa resultat i form av högre personalkostnader, medan 
Sammilsdalskolan och Siljansnäs skola redovisar positiva resultat. I 
underskottet ingår tillfälliga kostnader i form av avgångsvederlag och en 
avräkning till fristående skolor som följd av att den kommunala skolan 
överskridit fastställt verksamhetsbidrag för grundskola och fritidshem. Den 
kommunala skolan har haft 14 fler elever än budgeterat. Ökningen syns 
främst på Sammilsdalskolan, Tällbergs skola och Insjöns skola.  
 
Gymnasieskola redovisar ett underskott om -1,4 mkr för året. Underskottet 
består främst av högre nettokostnader för s.k. interkommunal ersättning. 
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Avdelningen redovisar dels lägre interkommunala intäkter till följd av färre 
elever från andra kommuner, dels högre interkommunala kostnader till följd 
av fler leksandselever som utbildar sig på fristående gymnasieskolor eller på 
gymnasieskolor i andra kommuner. Detta gäller för både gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Den negativa budgetavvikelsen på gymnasieskola består 
även av högre personalkostnader delvis till följd av utökning av antalet 
lärlingselever och tillfälliga kostnader för utbetalning av matersättning till 
elever våren 2021 när undervisningen bedrevs på distans. Samtidigt påverkas 
resultatet positivt av att verksamheten redovisar lägre kostnader för inköp av 
undervisningsmaterial, att projektresa inte kunnat genomföras och av att 
verksamheten inte kunnat köpa in elevdatorer till följd av avtalsproblematik. 
Inköpet av 2021 års elevdatorer förväntas istället göras i början av 2022.  
Vuxenutbildningen bedrivs gemensamt i samarbete med Rättviks kommun. 
Leksand kommuns andel av total nettokostnad motsvarar ungefär 5,8 mkr 
vilket är ungefär 0,8 mkr mindre än avsatt budgetram. Den positiva 
avvikelsen består framför allt av att större del av verksamheten finansierats 
av statsbidrag och andra projektmedel än budgeterat. Under året har 
Lärcentrum invigts i nyrenoverade lokaler som till viss del finansierats av 
statsbidrag.  
  
Kulturskolan genererar en positiv budgetavvikelse om 0,1 mkr för året. 
Överskottet består främst av lägre personalkostnader men även av högre 
lokalkostnader då verksamheten bedrivit del av undervisningen i nya lokaler. 
Under hösten genomförde verksamheten årets stora musikalhändelse när 
Shrek the musical sattes upp i Sveasalen. Musikalen blev en stor succé med 
nästintill slutsålda föreställningar och som i det ekonomiska perspektivet 
genererade ett överskott för verksamheten. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-09 

Utskottets beslut 
1. Lägga information till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Enhetschef arbete & Stöd 
Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 
Rektor gymnasieskola 
Rektor Vuxenutbildning 
Avdelningschef Kulturskola 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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§ 31 Dnr 2021/1283 

Uppföljning elevärende Leksands gymnasium 

Beskrivning av ärendet 
Rektor Marcus Zetterlund informerar om två elevärenden på Leksands 
gymnasium. Han redogör för hanteringen av en elev som varit avstängd samt 
för hanteringen av rånincidenten som inträffade för två veckor sedan. De 
inblandade ungdomarna har fått bra stöd.  

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund 
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§ 32 Dnr 2022/175 

Gymnasiets framtid 

Beskrivning av ärendet 
Rektor Marcus Zetterlund informerar om läget och framtiden på gymnasiet. 
För närvarande är läget gott. Tjänstefördelningen inför hösten pågår. 
Marcus redogör för antal förstahandssökande till höstterminen 2022. Den 18 
februari var det totala förväntade elevantalet i årskurs 1 till höstterminen  
168 elever inklusive obehöriga.  
Han redogör för antal förstahandssökande per program mellan åren 2018 – 
2022 samt för intagningen och planeringen av gymnasiesärskolan till 
höstterminen 2022. 
Årets elevkull från Leksand är 175 elever. Det finns för närvarande inga 
siffror på antal förstahandssökanden från Leksand. 
Leksands gymnasium är ensamma om att ha en lärlingsutbildning i Dalarna. 
 

Beslutsunderlag 
Presentation – Gymnasiets framtid 2022-02-21 

Utskottets beslut 
1. Uppdrar till rektor Marcus Zetterlund att på utskottsmötet i april 

redogöra för lärlingsprogrammen och gymnasiesärskolan. 

Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund 
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§ 33 Dnr 2021/563 

Mål- och resultatrapporter 2021 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna har tagit fram mål- och resultatrapporter för 2021. Rapporterna 
innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  Faktiska 
resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. Avvikelser som 
framkommer blir redovisade i rapporten. 

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 
vill beskriva resultaten kopplat till de fokusområden som fanns för 2021. I 
rapporten redovisas avvikelserna kopplat till respektive fokusområde.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-08 

Utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 34 Dnr 2021/482 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2021 

Beskrivning av ärendet 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom utbildningssektorn kvartal 4, 2021, redovisas. 
 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna 
åtgärder, utbildningssektorn, kvartal 4, 2021 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-02 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 35 Dnr 2022/63 

Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 2022 

Beskrivning av ärendet 
Genomgång av senaste protokollet från utbildningssektorns samverkans 
grupp, USAM, 2022-01-24.  

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 28 Dnr 2022/24 


Sektorchefen informerar 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 
Covid – det är fortfarande ansträngt läge med hög frånvaro i verksamheterna. 
Många sjuka bland personalen och personalen är allmänt sliten. Man vet inte 
exakt hur utbildningsskulden ser ut, men anar att den är hög. Ungefär 15 
elever kommer till introduktionsprogrammet på Leksands gymnasium i höst. 
Regeringen kommer med lagrådsremisser, utökad lovskola med mera. Det 
blir svårt att organisera på grund av personalbrist.  
Förskolan – läget är lugnt på förskolorna. En ny rektor, Sofie Grimmesten, 
har anställts. Ingen kö för närvarande. 
Grundskolan – en ny skolläkare behöver rekryteras då nuvarande har sagt 
upp sig från hösten. Även en kurator har sagt upp sig på grund av flytt. 
Rektor på Siljansnäs skola kommer att gå i pension. Rekrytering pågår. 
Val till förskoleklass är klart. Tällberg – 22 elever - fullt, Siljansnäs - 14, 
Gärde - 9, Ullvi - 8, Insjön – 24 (fullt) Åkerö – 23 (fullt) Sammilsdal – 8. 
Det är många elever från Sammilsdalsskolans upptagningsområde som sökt 
till Åkerö skola.  
Kulturskolan – rullar på och är tacksamma för sina kommande konserter. 
Arbete och stöd – Integration har anställt en integrationsassisten på 100 % 
Alla kvotflyktingar för 2020 och 2021 har kommit/är på ingång.  Finns en 
viss oro för hur bostäderna ska räcka till 2022-års kvotflyktingar. 
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


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


Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 


Beskrivning av ärendet 
Fastighetesstrateg Veronica Lindberg Lekare och avdelningschef Annica 
Sandy Hedin informerar om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan. 
Mätningarna av luften – Rapporten från mätningen av klimat (luftfuktighet-, 
temperatur- och koldioxid) som utfördes av företagshälsovården har 
inkommit. Den har i detalj presenterats av utföraren för verksamheten och 
skyddsombuden. Mätningen valdes att utföras under en period när elever 
vistas mycket inomhus och värmen är på, på grund av kall årstid. Det har 
inte uppmätts några anmärkningsvärda resultat men värdena har varierat 
mellan de utvalda rummen. Det syns att koldioxidvärdena kan vara höga 
under perioder i några rum, men detta kan åtgärdas med hjälp av exempelvis 
forcering.  
Den temporära skolbyggnaden - Tilldelning har skett av entreprenör som ska 
leverera den temporära byggnaden. Avtalsfristen passerade utan överklagan 
och kontrakt har signerats på 8 år med möjlighet till förlängning upp till 15 
år. Bygglov har skickats in och är nu ett ärende hos jävsnämnden. 
Förhoppningar om godkänt bygglov i slutet av mars. Leverans sker veckan 
efter midsommar och tillträde är planerat till den 8 augusti. 
Markentreprenaden för etableringen avropas från ramavtal och utemiljö som 
behöver demonteras och flyttas planeras separat.  
Veronica visar planskisser över den temporära skolbyggnaden som kommer 
innehålla 10 klassrum med tillhörande grupprum. 


Beslutsunderlag 
Presentation arbetsmiljön vid Sammilsdalskolan 2022-02-21 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare  
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
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§ 30 Dnr 2021/18 


Årsbokslut utbildningssektorn 2021 


Beskrivning av ärendet 
Utbildningssektorn redovisar en negativ avvikelse om -0,6 mkr jämfört med 
beslutad budgetram. Den negativa avvikelsen består framför allt av 
underskott för grundskola och gymnasieskolan, medan Arbete och stöd samt 
Förskola och Vuxenutbildning redovisar större överskott.  
 
Utbildningssektorn, 
budgetavvikelse (mkr) 


Prognos 
okt 2021 


Resultat 
2021 


Förändring 


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


 
Sektorchef redovisar ett underskott om -0,3 mkr för 2021. Underskottet beror 
till stor del på ej budgeterade kostnader för projektering av paviljonger på 
Sammilsdalsskolan. Paviljongerna förväntas lösa de arbetsmiljöproblem som 
uppkommit på Sammilsdalskolan efter sammanslagningen av högstadiet och 
väntas vara på plats under 2022.  
 
I sektorns resultat ingår en negativ budgetavvikelse gällande fältassistenter. 
Fältassistenterna utför ett väldigt viktigt och uppskattat jobb som 
kommunens ledningsgrupp beslutat om ska fortlöpa under 2021. Under året 
finansierade sektorn tjänsterna med externa medel motsvarande 0,5 mkr, 
medan resterande del, ungefär 160 tkr, genererade en negativ 
budgetavvikelse.  
 
Enheten Arbete och stöd redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,9 mkr 
för året och består av både positiva och negativa avvikelser. På intäktssidan 
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ses lägre schablonintäkter från Migrationsverket gällande nyanlända. 
Intäkterna betalas ut från Migrationsverket fördelat över två år med start från 
det att de nyanlända ankommer till kommunen. Som följd av Covid-19 har 
mottagandet skjutits på, där kommunen tagit emot merparten av tilldelad 
kvot under senare delen av året, vilket även inneburit att intäkterna skjutits 
på. På kostnadssidan har enheten samtidigt haft lägre integrationsrelaterade 
kostnader, både i form av personalkostnader och övriga inköp, som följd av 
det utdragna mottagandet. Enheten har inte heller haft lika många 
åtgärdsanställningar som budgeterat vilket genererar en positiv 
budgetavvikelse. Även Extra tjänster och övriga driftkostnader för 
arbetsmarknadsenheten genererar en positiv budgetavvikelse.  
 
Avdelning förskola genererar en positiv avvikelse motsvarande 2,3 mkr. 
Överskottet beror på högre intäkter för barnomsorgsavgifter och lägre 
kostnader för barn i andra kommuner samt fristående förskolor än 
budgeterat. Avdelningen har även något lägre kostnader för tilläggsbelopp än 
budgeterat. De kommunala förskolorna genererar samtidigt ett överskott 
motsvarande 0,9 mkr, trots fem fler barn på årsbasis än som beräknades inför 
året. Förskolorna Myran och Tällberg hade något fler barn än budgeterat, 
vilket inneburit högre bemanning och därmed budgetunderskott. Samtidigt 
ses färre barn på förskolan Furuliden och Insjöns förskolor, vilket lett till 
lägre personalkostnader och budgetöverskott. Som en följd av Covid-19 har 
avdelningen haft hög frånvaro bland personal och barn under året. Frånvaron 
bland personalen har inte behövt ersättas med vikarier i samma omfattning 
då även många barn varit frånvarande. Verksamheten har även delvis ersatts 
för höga sjuklönekostnader. 
 
Grundskola redovisar en negativ budgetavvikelse om -2,8 mkr. Underskottet 
förklaras framför allt av högre kostnader för verksamhetsbidrag till 
fristående skolor än budgeterat. Samtidigt har verksamheten något högre 
intäkter för elever från andra kommuner och lägre kostnader för elevhälsan 
än budgeterat. I övrigt består underskottet av högre personalkostnader för 
stödresurser, men även av utökad bemanning till följd av tillkommande 
elever. Insjöns grundskola och grundsärskola samt Åkerö skola redovisar 
större negativa resultat i form av högre personalkostnader, medan 
Sammilsdalskolan och Siljansnäs skola redovisar positiva resultat. I 
underskottet ingår tillfälliga kostnader i form av avgångsvederlag och en 
avräkning till fristående skolor som följd av att den kommunala skolan 
överskridit fastställt verksamhetsbidrag för grundskola och fritidshem. Den 
kommunala skolan har haft 14 fler elever än budgeterat. Ökningen syns 
främst på Sammilsdalskolan, Tällbergs skola och Insjöns skola.  
 
Gymnasieskola redovisar ett underskott om -1,4 mkr för året. Underskottet 
består främst av högre nettokostnader för s.k. interkommunal ersättning. 
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Avdelningen redovisar dels lägre interkommunala intäkter till följd av färre 
elever från andra kommuner, dels högre interkommunala kostnader till följd 
av fler leksandselever som utbildar sig på fristående gymnasieskolor eller på 
gymnasieskolor i andra kommuner. Detta gäller för både gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Den negativa budgetavvikelsen på gymnasieskola består 
även av högre personalkostnader delvis till följd av utökning av antalet 
lärlingselever och tillfälliga kostnader för utbetalning av matersättning till 
elever våren 2021 när undervisningen bedrevs på distans. Samtidigt påverkas 
resultatet positivt av att verksamheten redovisar lägre kostnader för inköp av 
undervisningsmaterial, att projektresa inte kunnat genomföras och av att 
verksamheten inte kunnat köpa in elevdatorer till följd av avtalsproblematik. 
Inköpet av 2021 års elevdatorer förväntas istället göras i början av 2022.  
Vuxenutbildningen bedrivs gemensamt i samarbete med Rättviks kommun. 
Leksand kommuns andel av total nettokostnad motsvarar ungefär 5,8 mkr 
vilket är ungefär 0,8 mkr mindre än avsatt budgetram. Den positiva 
avvikelsen består framför allt av att större del av verksamheten finansierats 
av statsbidrag och andra projektmedel än budgeterat. Under året har 
Lärcentrum invigts i nyrenoverade lokaler som till viss del finansierats av 
statsbidrag.  
  
Kulturskolan genererar en positiv budgetavvikelse om 0,1 mkr för året. 
Överskottet består främst av lägre personalkostnader men även av högre 
lokalkostnader då verksamheten bedrivit del av undervisningen i nya lokaler. 
Under hösten genomförde verksamheten årets stora musikalhändelse när 
Shrek the musical sattes upp i Sveasalen. Musikalen blev en stor succé med 
nästintill slutsålda föreställningar och som i det ekonomiska perspektivet 
genererade ett överskott för verksamheten. 
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-09 


Utskottets beslut 
1. Lägga information till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Enhetschef arbete & Stöd 
Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 
Rektor gymnasieskola 
Rektor Vuxenutbildning 
Avdelningschef Kulturskola 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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§ 31 Dnr 2021/1283 


Uppföljning elevärende Leksands gymnasium 


Beskrivning av ärendet 
Rektor Marcus Zetterlund informerar om två elevärenden på Leksands 
gymnasium. Han redogör för hanteringen av en elev som varit avstängd samt 
för hanteringen av rånincidenten som inträffade för två veckor sedan. De 
inblandade ungdomarna har fått bra stöd.  


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund 
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§ 32 Dnr 2022/175 


Gymnasiets framtid 


Beskrivning av ärendet 
Rektor Marcus Zetterlund informerar om läget och framtiden på gymnasiet. 
För närvarande är läget gott. Tjänstefördelningen inför hösten pågår. 
Marcus redogör för antal förstahandssökande till höstterminen 2022. Den 18 
februari var det totala förväntade elevantalet i årskurs 1 till höstterminen  
168 elever inklusive obehöriga.  
Han redogör för antal förstahandssökande per program mellan åren 2018 – 
2022 samt för intagningen och planeringen av gymnasiesärskolan till 
höstterminen 2022. 
Årets elevkull från Leksand är 175 elever. Det finns för närvarande inga 
siffror på antal förstahandssökanden från Leksand. 
Leksands gymnasium är ensamma om att ha en lärlingsutbildning i Dalarna. 
 


Beslutsunderlag 
Presentation – Gymnasiets framtid 2022-02-21 


Utskottets beslut 
1. Uppdrar till rektor Marcus Zetterlund att på utskottsmötet i april 


redogöra för lärlingsprogrammen och gymnasiesärskolan. 


Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund 
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§ 33 Dnr 2021/563 


Mål- och resultatrapporter 2021 


Beskrivning av ärendet 
Sektorerna har tagit fram mål- och resultatrapporter för 2021. Rapporterna 
innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  Faktiska 
resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. Avvikelser som 
framkommer blir redovisade i rapporten. 


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 
vill beskriva resultaten kopplat till de fokusområden som fanns för 2021. I 
rapporten redovisas avvikelserna kopplat till respektive fokusområde.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-08 


Utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 34 Dnr 2021/482 


Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2021 


Beskrivning av ärendet 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom utbildningssektorn kvartal 4, 2021, redovisas. 
 
 


Beslutsunderlag 
Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna 
åtgärder, utbildningssektorn, kvartal 4, 2021 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-02 
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 35 Dnr 2022/63 


Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 2022 


Beskrivning av ärendet 
Genomgång av senaste protokollet från utbildningssektorns samverkans 
grupp, USAM, 2022-01-24.  


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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