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Ärendelista 
 

   
 § 36 Sektorchefen informerar 
 § 37 Kriget i Ukraina 
 § 38 Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 
 § 39 Rapport förskolan Myran 
 § 40 Kvalitetsredovisningar 2021 och verksamhetsplaner 2022 
 § 41 Information om förskolan 
 § 42 Budgetprognoser utbildningssektorn 2022 
 § 43 Information från utbildningssektorns samverkansgrupp, USAM 2022 
 § 44 Minnesanteckningar Brukarråd 2022 - utbildningssektorn 
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§ 36 Dnr 2022/24 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 
Corona – verkar minska. Man ser ingen oroväckande frånvaro bland elever 
och personal. 
Oroligheter i svenska skolor. Har tagit kontakt med säkerhetskonsult för att 
komma fram i det förebyggande arbetet. Skolan jobbar med frågan. Man 
behöver hjälp med att skapa trygghet och ska ta in offerter från olika 
säkerhetsföretag.  
Har fått första svaret av HME-enkäten – ser bra ut i sektorn generellt. Det 
som det är problem med är områdena kring att hinna med, återhämtning och 
arbetsbelastning. Jobbar vidare med handlingsplaner. 
Planerar för nationaldagsfirande, midsommarfirande mm 
Besöker rikskonferensen för skola-arbetsliv i början av april.  Kommunen 
övertar budkaveln för att ordna rikskonferensen 2023.  
Haft en chefsträff med samtliga chefer i sektorn. Resonerade kring det som 
finns i verksamhetsplanerna och kvalitetsredovisningarna. Läs-och 
skrivutveckling diskuterades.  
Organisationsförändring AME-integration - Nina Kronbrink är tf enhetschef 
tills nya VIA-nämnden träder i kraft den 1 juli.  
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 37 Dnr 2022/263 

Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar om hur kommunen arbetar utifrån 
åtgärder och beslut från myndigheter på grund av kriget i Ukraina. 
Kommunen har tillsatt en operativ grupp och en stabsgrupp. Kommunens 
åtaganden gäller skolgång och i samverkan med regionen, hälsa och 
sjukvård, vilket regionen ansvarar för. 
Det finns grundskoleplatser på Insjöns skola samt platser i förskola och på 
gymnasiet. Man sonderar bland personalen om någon kan tala ukrainska och 
ryska. 
Eventuellt kommer det en grupp med ukrainska flyktingar till Leksands 
kommun inom kort. Boende finns genom Migrationsverket försorg.  
Kommunens kundtjänst är vägen in i kommunen, de skickar vidare till 
handläggare i kommunen för hjälp med registrering.  
Alla kostnader som kommunen får i samband med hanteringen på grund av 
kriget i Ukraina bokförs på ett speciellt projektkonto.  
Lärarna har informerats om var det finns material att ta till sig kring barns 
oro. Information finns även på kommunens hemsida. Eventuella frågor kan 
ställas till kundtjänst. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare informerar om arbetsmiljön på 
Sammilsdalskolan. 
Där är fokus på de temporära nyproducerade modulerna. Upphandlingen är 
klar och bygglovsansökan är godkänd. Ingen erinran från berörda 
fastighetsägare. Markentrepenaden planeras för fullt. 
Området kommer att bli en byggarbetsplats under sommaren och man ser nu 
över hur samarbetet med midsommarfestivalen ska gå till. Området behöver 
spärras av och eventuellt krävs extra bevakning under festivalen. 
Sommarfritids blir på Åkerö skola i sommar och övriga sommarveckor 
kommer Sammilsdalskolans fritids att hålla till i flexhuset. 
Den 8 augusti ska modulerna vara klara. Färgsättningen kommer bli 
tegelkulör på taket, ljusgul fasad och grå avrinningsdetaljer.  
Resultatet av luftmätningen i Sammilsdalskolan – har inte fått de sista 
rapporterna. Ser över om ventilationen går att forcera.  
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström informerar om driftskostnader och 
investeringskostnader för projektet.  
Det blir en hyra på cirka 1,8 miljoner per år. Budgetramarna behöver justeras 
för kommande år. Investeringsmedel behöver skjutas till och har beslutats av 
KF. Även driftskostnaden kommer att öka. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström 
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§ 39 Dnr 2022/305 

Rapport förskolan Myran 

Beskrivning av ärendet 
  
Fastighetsstrateg, Veronica Lindberg-Lekare och avdelningschef förskolan, 
Lena Nilsson informerar om förskolan Myran. Enligt besiktningsprotokoll 
behövs åtgärder för att färdigställa lokalerna. Kommunen håller på att 
upphandla samverkanspartner för dessa åtgärder. För närvarande går 
ventilationen för fullt och det är säkerställt med extra mätningar att det är 
ingen fara för liv och hälsa. 
Avdelningschefen för förskolan informerar om att verksamheten och 
vårdnadshavarna har varit tålmodiga och att pedagogerna har varit med i 
arbetet från start. De har agerat väldigt moget vilket gjort att det skapats ett 
lugn och de har också visat en handlingskraft vilket gjort att det skapats en 
trygghet i processen. Större delen av barnen på Myran kommer placeras på 
Furuliden och en liten grupp på Rosen under tiden som Myran restaureras. 
Vilket kommer ske från omkring vårterminens slut till årsskiftet. 
Sommarförskolan kommer hålla till vid Pelikanen. 

Beslutsunderlag 
Presentation – Myran UU 2022-03-29 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Avdelningschef förskolan Lena Nilsson 
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§ 40 Dnr 2022/336 

Kvalitetsredovisningar 2021 och verksamhetsplaner 
2022 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av kvalitetsredovisningar 2021 respektive verksamhetsplaner 
2022 för sektorn som helhet, avdelningarna förskola, grundskola, 
gymnasium och kulturskola samt enheten arbete och stöd. 
Nytt för i år är att kvalitetsredovisningarna och verksamhetsplanerna delas 
upp i två separata dokument.  
Formen för verksamhetsplanerna är nya och utgår från visionen i sitt 
upplägg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Genomgång kvalitetsredovisningar 2021 
KR 2021 Utbildningssektorn 
KR 2021 Kulturskolan 
KR 2021 Gymnasiesärskolan 
KR 2021 Gymnasieskolan 
KR 2021 Grundsärskolan 
KR 2021 Grundskolan 
KR 2021 Fritidshemmet 
KR 2021 Förskolan 
KR 2021 Arbete och stöd 
VP 2022 Utbildningssektorn 
VP 2022 Kulturskolan 
VP 2022 Gymnasiesärskolan 
VP 2022 Gymnasieskolan 
VP 2022 Grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmen 
VP 2022 Förskolan 
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Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare 
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§ 41 Dnr 2022/352 

Information om förskolan 

Beskrivning av ärendet 
Avdelningschef förskolan Lena Nilsson samt rektorerna Elin Esters, Maria 
Fridén, Jonas Rantapää och Sophie Grimmesten presenterar sig och 
informerar om förskolan. 

• Redogör för aktuell ledningsorganisation. 

• Aktuella volymanpassningar/justeringar. 
- Släpper 120 barn till förskoleklass i höst, cirka 60 barn i kö för 
närvarande. Justeringar hanteras främst genom vikariat som avslutas 
eller pensionsavgångar. Vissa lokalanpassningar kan göras. 

• Aktuell prognos – barnantal 
- Redogör för aktuell prognos för barnantal födda 2019 till och med 
2025.  

• Förskolans lokaler 
- Ser en god hållbarhet i förskolor med minst fyra avdelningar ur ett 
ekonomiskt, pedagogiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv. 

• Nulägesbild kring barnantal och pedagoger 
- I mars månad är 523 barn inskrivna i förskolan och 118 pedagoger 
arbetar i kommunala förskolan. Fördelning förskollärare, 
barnskötare, annan utbildning - 54 % är förskollärare, 36 % 
barnskötare och 10 % har annan utbildning. Fristående verksamheter 
har 212 barn inskrivna. 

• Aktuella renoveringar/ombyggnationer 
- Myran ska renoveras 
- Siljansnäs – Igelkotten är i stort behov av renovering och man ser 
över renovering alternativt ombyggnation inkluderat Lissgården. Ser 
över hur man ska skapa flexibla lokaler för utbildning.  

• Bemanning/vikariebehov 
- Är vår egen bemanningsenhet, skapar överblick gällande kvalitet, 
ekonomi och personal.  
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Beslutsunderlag 
Bildspel – Nulägesrapport förskolan 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef förskolan Lena Nilsson 
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§ 42 Dnr 2022/123 

Budgetprognoser utbildningssektorn - februari 2022 

Beskrivning av ärendet 
2022 års första prognos visar på ett underskott om -3,1 miljoner kronor 
(mnkr) för året. Grundskola och gymnasieskola förväntas överskrida budget 
medan sektorchef och förskola förväntas generera överskott.  
 
Utbildningssektorn 
budgetavvikelse (mnkr) 

Prognos feb 
2022 

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

 
Sektorchef prognostiserar ett överskott om +0,6 mnkr för året. Överskottet 
förklaras av lägre kostnader för personalomkostnadspålägg motsvarande 0,8 
mnkr. De lägre kostnaderna avser hela sektorn, men prognostiseras under 
sektorchef. Samtidigt ses högre kostnader för arbetsintegrerad 
lärarutbildning jämfört med budget.  
 
Arbete och stöd prognostiserar ingen budgetavvikelse, men de 
schablonintäkter enheten budgeterar för nyanlända är en osäkerhetsfaktor 
som påverkas av hur många nyanlända kommunen tar emot under året. Även 
budgeterade kostnader för åtgärdsanställningar är en osäkerhetsfaktor.  
 
Förskola förväntas generera ett överskott om +0,4 mnkr. Överskottet beror 
på att det förväntas något färre barn till hösten på främst Siljansnäs förskola 
och Furulidens förskola vilket även kräver lägre bemanning. Planeringen för 
hösten är i dagsläget preliminär vilket innebär att den ekonomiska prognosen 
kan förändras framöver.  
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Grundskolan prognostiserar ett underskott om -0,9 mnkr för året. 
Underskottet beror på nystartad förberedelseklass på Insjöns skola och på 
tillkommande nyanlända elever i grundsärskola. Samtidigt ses något lägre 
kostnader för köp av huvudverksamhet i annan kommun.  
 
Gymnasieskolan förväntas överskrida avsatt budgetram med -3,2 mnkr. 
Ungefär 2,7 mnkr av underskottet beror på ökade kostnader för 
interkommunal ersättning då fler elever väljer att studera på gymnasieskolor 
på annan ort och även dyrare program. Övrig del av underskottet förklaras av 
att inköp av elevdatorer görs under året som på grund av avtalsproblematik 
inte kunde köpas in under 2021.  
 
Kulturskolan prognostiserar ingen budgetavvikelse och ser inga tendenser till 
att avsatt budgetram inte ska kunna hållas.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-15 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Enhetschef arbete och stöd 
Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 
Rektor Leksands gymnasium 
Avdelningschef kulturskolan 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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§ 43 Dnr 2022/63 

Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar från sektorns samverkansgrupp, USAM.  
Inga frågor från övriga samverkansgrupper. 
Gick igenom HÖK-21. - Lönerevisionen, arbetsmiljön, arbetstiden - inget att 
diskutera samt arbetsmiljöorganisationen. 
Information nya VIA-nämnden, coronaläget och kriget i Ukraina. 
Önskemål från LR om att tjänstefördelningar ska processas i samtliga 
samverkansgrupper. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 44 Dnr 2022/197 

Minnesanteckningar Brukarråd 2022 - 
utbildningssektorn 

Beskrivning av ärendet 
Minnesanteckningar har inkommit från nedanstående brukarråd: 
Siljansnäs skola 2022-03-15 
Sammilsdalskolan 2022-02-23 
Ullvi skola 2022-02-17 
Ullvi skola 2021-10-11 
Tällberg skola 2022-02-15 
Djura och Insjöns förskolor 2022-02-14 
Siljansnäs och Tällbergs förskolor 2022-02-14 
Utskottet har tagit del av samtliga minnesanteckningar. 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från 
Siljansnäs skola 2022-03-15 
Sammilsdalskolan 2022-02-23 
Ullvi skola 2022-02-17 
Tällbergs skola 2021-10-11 
Tällberg skola 2022-02-15 
Siljansnäs och Tällbergs förskolor 2022-02-14 
Djura och Insjöns förskolor 2022-02-14 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

14Protokoll utbildningsutskottet 2022-03-29
(Signerat, SHA-256 3B60D3BBFB83346C3B8C21285ADC588999CF34D9D64444FDBFF7A4A95E11D182)

Sida 14 av 17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

 
  

Utbildningsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Beslutet skickas till 
Rektor Siljansnäs skola 
Rektor Sammilsdalskolan 
Rektor Ullvi skola och Tällbergs skola 
Rektor Siljansnäs och Tällbergs förskolor 
Rektor Djura och Insjöns förskolor 
Sektorchef 
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§ 45 Dnr 2021/1172 

Sammanträdesordning 2022 - ändrat datum för 
utbildningsutskottets möte i april 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsutskottets möte tisdagen den 26 april föreslås flyttas till 
måndagen den 25 april. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-17 

Utskottets beslut 
1. Flytta utbildningsutskottets möte i april till måndagen den 25 april 

2022. 

Beslutet skickas till 
Handläggare inom utbildningssektorn 
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§ 36 Dnr 2022/24 


Sektorchefen informerar 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 
Corona – verkar minska. Man ser ingen oroväckande frånvaro bland elever 
och personal. 
Oroligheter i svenska skolor. Har tagit kontakt med säkerhetskonsult för att 
komma fram i det förebyggande arbetet. Skolan jobbar med frågan. Man 
behöver hjälp med att skapa trygghet och ska ta in offerter från olika 
säkerhetsföretag.  
Har fått första svaret av HME-enkäten – ser bra ut i sektorn generellt. Det 
som det är problem med är områdena kring att hinna med, återhämtning och 
arbetsbelastning. Jobbar vidare med handlingsplaner. 
Planerar för nationaldagsfirande, midsommarfirande mm 
Besöker rikskonferensen för skola-arbetsliv i början av april.  Kommunen 
övertar budkaveln för att ordna rikskonferensen 2023.  
Haft en chefsträff med samtliga chefer i sektorn. Resonerade kring det som 
finns i verksamhetsplanerna och kvalitetsredovisningarna. Läs-och 
skrivutveckling diskuterades.  
Organisationsförändring AME-integration - Nina Kronbrink är tf enhetschef 
tills nya VIA-nämnden träder i kraft den 1 juli.  
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 37 Dnr 2022/263 


Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar om hur kommunen arbetar utifrån 
åtgärder och beslut från myndigheter på grund av kriget i Ukraina. 
Kommunen har tillsatt en operativ grupp och en stabsgrupp. Kommunens 
åtaganden gäller skolgång och i samverkan med regionen, hälsa och 
sjukvård, vilket regionen ansvarar för. 
Det finns grundskoleplatser på Insjöns skola samt platser i förskola och på 
gymnasiet. Man sonderar bland personalen om någon kan tala ukrainska och 
ryska. 
Eventuellt kommer det en grupp med ukrainska flyktingar till Leksands 
kommun inom kort. Boende finns genom Migrationsverket försorg.  
Kommunens kundtjänst är vägen in i kommunen, de skickar vidare till 
handläggare i kommunen för hjälp med registrering.  
Alla kostnader som kommunen får i samband med hanteringen på grund av 
kriget i Ukraina bokförs på ett speciellt projektkonto.  
Lärarna har informerats om var det finns material att ta till sig kring barns 
oro. Information finns även på kommunens hemsida. Eventuella frågor kan 
ställas till kundtjänst. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


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


Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 


Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare informerar om arbetsmiljön på 
Sammilsdalskolan. 
Där är fokus på de temporära nyproducerade modulerna. Upphandlingen är 
klar och bygglovsansökan är godkänd. Ingen erinran från berörda 
fastighetsägare. Markentrepenaden planeras för fullt. 
Området kommer att bli en byggarbetsplats under sommaren och man ser nu 
över hur samarbetet med midsommarfestivalen ska gå till. Området behöver 
spärras av och eventuellt krävs extra bevakning under festivalen. 
Sommarfritids blir på Åkerö skola i sommar och övriga sommarveckor 
kommer Sammilsdalskolans fritids att hålla till i flexhuset. 
Den 8 augusti ska modulerna vara klara. Färgsättningen kommer bli 
tegelkulör på taket, ljusgul fasad och grå avrinningsdetaljer.  
Resultatet av luftmätningen i Sammilsdalskolan – har inte fått de sista 
rapporterna. Ser över om ventilationen går att forcera.  
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström informerar om driftskostnader och 
investeringskostnader för projektet.  
Det blir en hyra på cirka 1,8 miljoner per år. Budgetramarna behöver justeras 
för kommande år. Investeringsmedel behöver skjutas till och har beslutats av 
KF. Även driftskostnaden kommer att öka. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström 
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§ 39 Dnr 2022/305 


Rapport förskolan Myran 


Beskrivning av ärendet 
  
Fastighetsstrateg, Veronica Lindberg-Lekare och avdelningschef förskolan, 
Lena Nilsson informerar om förskolan Myran. Enligt besiktningsprotokoll 
behövs åtgärder för att färdigställa lokalerna. Kommunen håller på att 
upphandla samverkanspartner för dessa åtgärder. För närvarande går 
ventilationen för fullt och det är säkerställt med extra mätningar att det är 
ingen fara för liv och hälsa. 
Avdelningschefen för förskolan informerar om att verksamheten och 
vårdnadshavarna har varit tålmodiga och att pedagogerna har varit med i 
arbetet från start. De har agerat väldigt moget vilket gjort att det skapats ett 
lugn och de har också visat en handlingskraft vilket gjort att det skapats en 
trygghet i processen. Större delen av barnen på Myran kommer placeras på 
Furuliden och en liten grupp på Rosen under tiden som Myran restaureras. 
Vilket kommer ske från omkring vårterminens slut till årsskiftet. 
Sommarförskolan kommer hålla till vid Pelikanen. 


Beslutsunderlag 
Presentation – Myran UU 2022-03-29 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Avdelningschef förskolan Lena Nilsson 
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§ 40 Dnr 2022/336 


Kvalitetsredovisningar 2021 och verksamhetsplaner 
2022 


Beskrivning av ärendet 
Redovisning av kvalitetsredovisningar 2021 respektive verksamhetsplaner 
2022 för sektorn som helhet, avdelningarna förskola, grundskola, 
gymnasium och kulturskola samt enheten arbete och stöd. 
Nytt för i år är att kvalitetsredovisningarna och verksamhetsplanerna delas 
upp i två separata dokument.  
Formen för verksamhetsplanerna är nya och utgår från visionen i sitt 
upplägg. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Genomgång kvalitetsredovisningar 2021 
KR 2021 Utbildningssektorn 
KR 2021 Kulturskolan 
KR 2021 Gymnasiesärskolan 
KR 2021 Gymnasieskolan 
KR 2021 Grundsärskolan 
KR 2021 Grundskolan 
KR 2021 Fritidshemmet 
KR 2021 Förskolan 
KR 2021 Arbete och stöd 
VP 2022 Utbildningssektorn 
VP 2022 Kulturskolan 
VP 2022 Gymnasiesärskolan 
VP 2022 Gymnasieskolan 
VP 2022 Grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmen 
VP 2022 Förskolan 
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Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare 
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§ 41 Dnr 2022/352 


Information om förskolan 


Beskrivning av ärendet 
Avdelningschef förskolan Lena Nilsson samt rektorerna Elin Esters, Maria 
Fridén, Jonas Rantapää och Sophie Grimmesten presenterar sig och 
informerar om förskolan. 


• Redogör för aktuell ledningsorganisation. 


• Aktuella volymanpassningar/justeringar. 
- Släpper 120 barn till förskoleklass i höst, cirka 60 barn i kö för 
närvarande. Justeringar hanteras främst genom vikariat som avslutas 
eller pensionsavgångar. Vissa lokalanpassningar kan göras. 


• Aktuell prognos – barnantal 
- Redogör för aktuell prognos för barnantal födda 2019 till och med 
2025.  


• Förskolans lokaler 
- Ser en god hållbarhet i förskolor med minst fyra avdelningar ur ett 
ekonomiskt, pedagogiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv. 


• Nulägesbild kring barnantal och pedagoger 
- I mars månad är 523 barn inskrivna i förskolan och 118 pedagoger 
arbetar i kommunala förskolan. Fördelning förskollärare, 
barnskötare, annan utbildning - 54 % är förskollärare, 36 % 
barnskötare och 10 % har annan utbildning. Fristående verksamheter 
har 212 barn inskrivna. 


• Aktuella renoveringar/ombyggnationer 
- Myran ska renoveras 
- Siljansnäs – Igelkotten är i stort behov av renovering och man ser 
över renovering alternativt ombyggnation inkluderat Lissgården. Ser 
över hur man ska skapa flexibla lokaler för utbildning.  


• Bemanning/vikariebehov 
- Är vår egen bemanningsenhet, skapar överblick gällande kvalitet, 
ekonomi och personal.  
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Beslutsunderlag 
Bildspel – Nulägesrapport förskolan 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Avdelningschef förskolan Lena Nilsson 
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§ 42 Dnr 2022/123 


Budgetprognoser utbildningssektorn - februari 2022 


Beskrivning av ärendet 
2022 års första prognos visar på ett underskott om -3,1 miljoner kronor 
(mnkr) för året. Grundskola och gymnasieskola förväntas överskrida budget 
medan sektorchef och förskola förväntas generera överskott.  
 
Utbildningssektorn 
budgetavvikelse (mnkr) 


Prognos feb 
2022 


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


 
Sektorchef prognostiserar ett överskott om +0,6 mnkr för året. Överskottet 
förklaras av lägre kostnader för personalomkostnadspålägg motsvarande 0,8 
mnkr. De lägre kostnaderna avser hela sektorn, men prognostiseras under 
sektorchef. Samtidigt ses högre kostnader för arbetsintegrerad 
lärarutbildning jämfört med budget.  
 
Arbete och stöd prognostiserar ingen budgetavvikelse, men de 
schablonintäkter enheten budgeterar för nyanlända är en osäkerhetsfaktor 
som påverkas av hur många nyanlända kommunen tar emot under året. Även 
budgeterade kostnader för åtgärdsanställningar är en osäkerhetsfaktor.  
 
Förskola förväntas generera ett överskott om +0,4 mnkr. Överskottet beror 
på att det förväntas något färre barn till hösten på främst Siljansnäs förskola 
och Furulidens förskola vilket även kräver lägre bemanning. Planeringen för 
hösten är i dagsläget preliminär vilket innebär att den ekonomiska prognosen 
kan förändras framöver.  
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Grundskolan prognostiserar ett underskott om -0,9 mnkr för året. 
Underskottet beror på nystartad förberedelseklass på Insjöns skola och på 
tillkommande nyanlända elever i grundsärskola. Samtidigt ses något lägre 
kostnader för köp av huvudverksamhet i annan kommun.  
 
Gymnasieskolan förväntas överskrida avsatt budgetram med -3,2 mnkr. 
Ungefär 2,7 mnkr av underskottet beror på ökade kostnader för 
interkommunal ersättning då fler elever väljer att studera på gymnasieskolor 
på annan ort och även dyrare program. Övrig del av underskottet förklaras av 
att inköp av elevdatorer görs under året som på grund av avtalsproblematik 
inte kunde köpas in under 2021.  
 
Kulturskolan prognostiserar ingen budgetavvikelse och ser inga tendenser till 
att avsatt budgetram inte ska kunna hållas.  
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-15 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Enhetschef arbete och stöd 
Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 
Rektor Leksands gymnasium 
Avdelningschef kulturskolan 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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§ 43 Dnr 2022/63 


Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 2022 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar från sektorns samverkansgrupp, USAM.  
Inga frågor från övriga samverkansgrupper. 
Gick igenom HÖK-21. - Lönerevisionen, arbetsmiljön, arbetstiden - inget att 
diskutera samt arbetsmiljöorganisationen. 
Information nya VIA-nämnden, coronaläget och kriget i Ukraina. 
Önskemål från LR om att tjänstefördelningar ska processas i samtliga 
samverkansgrupper. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 44 Dnr 2022/197 


Minnesanteckningar Brukarråd 2022 - 
utbildningssektorn 


Beskrivning av ärendet 
Minnesanteckningar har inkommit från nedanstående brukarråd: 
Siljansnäs skola 2022-03-15 
Sammilsdalskolan 2022-02-23 
Ullvi skola 2022-02-17 
Ullvi skola 2021-10-11 
Tällberg skola 2022-02-15 
Djura och Insjöns förskolor 2022-02-14 
Siljansnäs och Tällbergs förskolor 2022-02-14 
Utskottet har tagit del av samtliga minnesanteckningar. 


Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från 
Siljansnäs skola 2022-03-15 
Sammilsdalskolan 2022-02-23 
Ullvi skola 2022-02-17 
Tällbergs skola 2021-10-11 
Tällberg skola 2022-02-15 
Siljansnäs och Tällbergs förskolor 2022-02-14 
Djura och Insjöns förskolor 2022-02-14 
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Rektor Siljansnäs skola 
Rektor Sammilsdalskolan 
Rektor Ullvi skola och Tällbergs skola 
Rektor Siljansnäs och Tällbergs förskolor 
Rektor Djura och Insjöns förskolor 
Sektorchef 
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§ 45 Dnr 2021/1172 


Sammanträdesordning 2022 - ändrat datum för 
utbildningsutskottets möte i april 


Beskrivning av ärendet 
Utbildningsutskottets möte tisdagen den 26 april föreslås flyttas till 
måndagen den 25 april. 
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-17 


Utskottets beslut 
1. Flytta utbildningsutskottets möte i april till måndagen den 25 april 


2022. 


Beslutet skickas till 
Handläggare inom utbildningssektorn 
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