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Ärendelista 
 

   
 § 46 Sektorchefen informerar 
 § 47 Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information från myndigheter 
 § 48 Information från utbildningssektorns samverkansgrupp, USAM 2022 
 § 49 Minnesanteckningar Brukarråd 2022 - utbildningssektorn 
 § 50 Val av kontaktpersoner/faddrar i utbildningsutskottet 
 § 51 Utredning och plan för Leksands kommuns centrala skolfastigheter 
 § 52 Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 
 § 53 Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan 
 § 54 Resultat LUPP-enkäten 2021- Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Leksands 

kommun 
 § 55 Utredning kommunala aktivitetsansvaret 
 § 56 Verksamhetsinformation och dialog om Leksands gymnasium 
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§ 46 Dnr 2022/24 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 

• Insjöns skola har fått cirka 1 miljon kronor från Clas Ohlson 
Foundation under åren. Man har köpt in smart boards för pengarna 
vilka förstärker lärandet och underlättar i undervisningen. 

• Rekrytering pågår på skolorna.  

• Förskolan – större tillströmning av barn i Djura än man  räknat med.  

• Dom har fallit för den som rånade en annan elev på gymnasiet. 

• Rekrytering av rektor till Siljansnäs skola pågår. 

• Planering för hösten pågår i verksamheterna. 

• Elevhälsan har stabiliserats – rekryterat kurator samt två 
skolsköterskor. Svårare att rekrytera skolläkare. 

 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 

Beskrivning av ärendet 
Ingen större tillströmning av barn från Ukraina. I nuläget cirka 15 - 17 barn 
som eventuellt kommer att behöva skola eller förskola, men ingen har börjat 
i kommunens skolor än. Allmän förskola, 15 timmar per vecka, erbjuds för 
barn till föräldrar som inte jobbar. Eventuellt blir det öppen förskola 
anordnad av svenska kyrkan. Diskussion om kulturskolan kan göra något då 
musik kan förena. Rektor för kulturskola ska tillfrågas.  

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 2022 

Beskrivning av ärendet 
Inget nytt att rapportera. Protokoll från marsmötet finns att ta del av för de 
förtroendevalda på portalen. 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Minnesanteckningar Brukarråd 2022 - 
utbildningssektorn 

Beskrivning av ärendet 
Minnesanteckningar har inkommit från nedanstående brukarråd: 
Förskolorna Källbacken och Myran, 2022-02-14 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från förskolorna Källbacken och Myran 2022-02-14 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor förskolorna Källbacken och Myran 
Sektorchef 
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§ 50 Dnr 2022/467 

Val av kontaktpersoner/faddrar i utbildningsutskottet 

Beskrivning av ärendet 
Förteckningen över kontaktpersoner/faddrar behöver ses över då det blivit 
nya rektorsområden inom förskolan samt att ledamöter avgått/tillkommit. 

Enhet 
 

Kontaktperson/fadder 

Gymnasiet  
  

Oliver Rolands (KD) 

Kulturskolan 
 

Eva Kempff (C) 

Gärde skola 
 

Karin Mikkonen (C) 

Insjöns skola  
 

Kaj Bergenhill (M) 

Sammilsdalskolan 
 

Birgitta Dalin (M) 

Siljansnäs skola  
 

Karin Qvicker (C) 

Tällbergs skola  
 

Lars Halvarson (S) 

Ullvi skola 
 

Rose-Marie Svanborg (S) 

Åkerö skola 
 

Susanne Albhin (S) 

Insjöns förskola och Pelikanen 
 

Yvonne Ineteg (V) 

Furuliden och Rosen 
 

Tomas Bergsten (C) 

Myran och Källbacken 
 

Tomas Bergsten (C) 

Siljansnäs förskola, Tällbergs 
förskola, Djura förskola 

Björn Larsson (C) 

 

7Protokoll utbildningsutskottet 2022-04-25
(Signerat, SHA-256 E0F5FE56763793893059F08B6316EED2F619F6373470A0600BDEFD3E2BFA5A25)

Sida 7 av 18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

 
  

Utbildningsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-07 

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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§ 51 Dnr 2021/1373 

Utredning och plan för Leksands kommuns centrala 
skolfastigheter 

Beskrivning av ärendet 
Vid utskottet den 13 december 2021 § 84, uppdrogs till förvaltningen att ta 
fram en utredning och plan för Leksands kommuns centrala skolfastigheter. 
Utredningen pågår. Man tittar i dagsläget över vad som händer på 
Sammilsdal och Åkerö kopplat till Edshult (matsalen) men har inte kommit 
fram till behovsanalysen ännu. Sektorchef och fastighetsstrateg ser över 
behoven. Resurser behöver omdisponera för att få extern hjälp med 
utredningen. Nästa steg är att på utskottet i maj komma med en 
handlingsplan för nuläget.  
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
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§ 52 Dnr 2021/668 

Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare informerar. 
Tilldelning av entreprenör har skett. Det blir Parmaco som ska leverera den 
temporära byggnaden som är under tillverkning. Leverans sker veckan efter 
midsommar och tillträde är satt till den 8 augusti 2022. 
Bygglovsansökan godkändes av jävsnämnden den 24 mars. Överklaganstid 
pågår. Berörda fastighetsägare har underrättats och har ingen erinran.  
Yttranden har inkommit och de hanteras i samråd och i projektet. 
Markentreprenaden för etableringen avropas från ramavtal och utemiljö som 
behöver demonteras och flyttas planeras separat. Tät dialog äger rum mellan 
projektet och verksamheten.  
Klimatmätningen i Sammilsdalskolan är inte ännu slutförd, men bör kunna 
färdigrapporteras nästa utskott. 
 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 2021/668 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 53 Dnr 2021/447 

Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg lekare informerar. 
Två pågående projekt kommer pågå under sommaren och en bit in på hösten. 
Gärde skola 

• Utbyggnad av rum för elevhälsan och administration 
• Hiss för tillgänglighet till fritidshemmet (obs ej hela skolan) 
• Åtgärder för reglering av temperatur i arbetsrum 
• Markismontage 

Ullvi skola 
• Utbyggnad av två rum för elevhälsa och administration 
• Grupprum från utbyggnad 
• Anpassningar av personalrum 
• Slöjdsalsanpassningar 

Ramavtalsleverantör tilldelad.  
Dialogen är tät med verksamheterna angående upplägg och tidplaner. 
 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Investeringsmedel 2021/447 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare  
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 54 Dnr 2022/26 

Resultat LUPP-enkäten 2021- Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Johanna Modigh presenterar resultatet av LUPP-enkäten år 2021 (Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken). 
 
Ansvarig för LUPP-enkäten är MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor). Syftet med enkäten är att ge kunskap om ungas 
situation, erfarenheter och synpunkter, visa en nulägesbild och visa styrkor 
och utmaningar som kan vara underlag för prioritering av insatser. Att 
genomföra LUPP-enkäten är ett sätt att följa Barnkonventionen genom att 
unga får komma till tals i frågor som rör dem.  
 
Frågorna i LUPP delas in i: du och din familj, fritid, skola, trygghet, hälsa, 
arbete och framtiden. Presentation av resultaten i LUPP görs genom en 
indelning efter målen i ungdomsstrategin, baserat på ett urval av frågor. 
Detta för att underlätta eventuellt kommande arbete och jämförelse med den 
regionala rapporten.  
 
Resultaten visar att det ofta finns skillnader mellan könen. I flera fall kan vi 
se en likhet på övergripande nivå i andelen positiva och negativa svar bland 
tjejer och killar, men sett till ytterligheterna är det exempelvis fler killar som 
alltid känner trygga och fler tjejer som oftast gör det. Förstärkta skillnader 
kan också gömma sig även om det på totalen är liknande resultat som 
tidigare år. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Resultat LUPP-enkäten 2021- Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken Leksands kommun  
LUPP 2021, Leksands kommun, år 13-16. 
LUPP 2021, Leksands kommun, år 16-19. 
Sammanställning av enkätfrågorna i LUPP 
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Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare Johanna Modigh 
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§ 55 Dnr 2021/1292 

Utredning kommunala aktivitetsansvaret 

Beskrivning av ärendet 
Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, har sedan det infördes 
ansvarsmässigt legat på gymnasieskolan, vilket i omgångar har lyfts upp till 
både politik och förvaltning som en svårighet. Aktivitetsansvaret kräver ett 
större helhetsgrepp från kommunen. Frånvaron av helhetsgrepp har lett till att 
en strategisk styrning och ledning saknats samt att det inte finns budget för till 
exempel operativa resurser.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Utifrån de identifierade utmaningarna inom KAA har utredningen visat på tre 
tänkbara alternativ framåt. Det är förvaltningens bedömning, sett till tids- och 
resursaspekterna, att en framkomlig väg vore att utreda en ny organisatorisk 
hemvist för KAA. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Utredning kring organisering av det kommunala 
aktivitetsansvaret 2022-04-08 
Utredning – Organisering av det kommunala aktivitetsansvaret. 2022-04-08 
Bildspel – Organisering av KAA 

Utskottets beslut 
 

1. Uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att utöka VIA-
nämndens ansvarsområde till att även innefatta det kommunala 
aktivitetsansvaret, KAA. 

2. Utredningen redovisas vid utskottet i september 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Rektor Leksands gymnasium Marcus Zetterlund 
Projektsamordnare Lena Ryen 
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§ 56 Dnr 2022/175 

Verksamhetsinformation och dialog om Leksands 
gymnasium 

Beskrivning av ärendet 
Utskottet får under eftermiddagen information om Leksands gymnasium 
samt ges tillfälle till att ställa frågor. Rektor Marcus Zetterlund inleder med 
att hälsa välkommen och redogöra för eftermiddagens upplägg. 
Louise Berglund, koordinator för lärlingsutbildningen presenterar sig och de 
lärare som deltar i informationen om nationella lärlingsprogrammet som är 
en treårig nationell gymnasieutbildning.  
Louise redogör för  

• Lärlingsprogrammet - klassrummet flyttar till arbetsplatsen 

• Lärlingsprogrammet upplägg  

• Lärlingsprogrammets inriktningar – sex inriktningar på Leksands 
gymnasium 

• Årshjul för introduktion för ny lärlingselev 

• Lärlingsplatser i Dalarna 

• Yrkeslärarens uppdrag 

• Handledarens och lärlingsplatsens ansvar 

• Lärlingsutbildningens fördelar. 
Målsättningen med lärlingsutbildningen är att den leder till en yrkesexamen. 
Inför läsåret 2022/2023 är prognosen totalt 60 elever på lärlingsprogrammet, 
varav 55 % kommer från andra kommuner. Det skulle kunna bli flera elever 
från andra kommuner om möjligheten till transporter och boende utökas. 
 
Läraren Ami Look presenterar Emilia som är elev på barn- och 
fritidsprogrammet – lärling i årskurs 1. Emilia berättar om sig själv och sin 
utveckling på Leksands gymnasium och varför hon valde att flytta till 
Leksand för att börja på lärlingsprogrammet. 
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Information om gymnasial lärlingsanställning – GLA 
En möjlighet för att öka intresset för gymnasieungdomar att söka 
lärlingsutbildningen till barnskötare och undersköterska.  

• Arbetsgivaren anställer lärlingen under utbildningstiden, 1:a, 2:a eller 
3:e året  

• Inga krav på fortsatt anställning efter utbildningstiden 

• En lägre lön under lärlingstiden som ökar progressivt under utbild-
ningstiden 

 
Gymnasiesärskolan 
Siv Norling, speciallärare och programansvarig för gymnasiesärskolan, en 4-
årig gymnasieutbildning, informerar om gymnasiesärskolan som har en 
lärlingsprofil och uppbyggnaden av programmet.  
Vid uppstarten av programmet presenterades utbildningen och elevgruppen 
för olika arbetsplatser i kommunen och fick tack vare det bra lärlingsplatser.  
Det finns ett stort engagemang bland personalen vilket har bidragit till fina 
resultat och en trygg miljö för eleverna under utbildningen. 
Informerar om nuvarande program och dess kursplaner. Målet är att eleverna 
ska ha sysselsättning dag ett, år fem. 
Av totalt 30 elever på gymnasiesärskolans lärlingsprogram i Sverige går åtta 
elever på Leksands gymnasium.  
Stjernqvistutredningen 
Förvaltningschef för bildningsförvaltningen i Hedemora kommun, John 
Steen, presenterar Stjernqvistutredningen, en utredning om planering och 
dimensionering av komvux och gymnasieskola, SOU 2020:33. Utredningen 
startades 2018. John redogör för utredarens uppdrag. 
 
Övrig information 
Marcus visar de preliminära antagningssiffrorna till Leksands gymnasium i 
höst. I skrivande stund är det 157 elever som sökt till Leksands gymnasium.. 
Tack vare den nya idrottshallen kan man starta lokal idrottsutbildning i 
innebandy. 
Ordinarie schemastart fortsätter vara 9.00. 
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Beslutsunderlag 
Bildspel - Lärlingsprogrammet- När klassrummet flyttar till arbetsplatsen 
Bildspel - GLA - gymnasial lärlingsanställning 
Bildspel – Gymnasiesärskolan i Leksands kommun – nationella program 
Bildspel - Presentation Leksand Stjernkvist sou 2020;33 2022-04-25 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund 
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§ 46 Dnr 2022/24 


Sektorchefen informerar 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 


• Insjöns skola har fått cirka 1 miljon kronor från Clas Ohlson 
Foundation under åren. Man har köpt in smart boards för pengarna 
vilka förstärker lärandet och underlättar i undervisningen. 


• Rekrytering pågår på skolorna.  


• Förskolan – större tillströmning av barn i Djura än man  räknat med.  


• Dom har fallit för den som rånade en annan elev på gymnasiet. 


• Rekrytering av rektor till Siljansnäs skola pågår. 


• Planering för hösten pågår i verksamheterna. 


• Elevhälsan har stabiliserats – rekryterat kurator samt två 
skolsköterskor. Svårare att rekrytera skolläkare. 


 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


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


Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 


Beskrivning av ärendet 
Ingen större tillströmning av barn från Ukraina. I nuläget cirka 15 - 17 barn 
som eventuellt kommer att behöva skola eller förskola, men ingen har börjat 
i kommunens skolor än. Allmän förskola, 15 timmar per vecka, erbjuds för 
barn till föräldrar som inte jobbar. Eventuellt blir det öppen förskola 
anordnad av svenska kyrkan. Diskussion om kulturskolan kan göra något då 
musik kan förena. Rektor för kulturskola ska tillfrågas.  


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


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


Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 2022 


Beskrivning av ärendet 
Inget nytt att rapportera. Protokoll från marsmötet finns att ta del av för de 
förtroendevalda på portalen. 
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


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


Minnesanteckningar Brukarråd 2022 - 
utbildningssektorn 


Beskrivning av ärendet 
Minnesanteckningar har inkommit från nedanstående brukarråd: 
Förskolorna Källbacken och Myran, 2022-02-14 


Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från förskolorna Källbacken och Myran 2022-02-14 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Rektor förskolorna Källbacken och Myran 
Sektorchef 
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§ 50 Dnr 2022/467 


Val av kontaktpersoner/faddrar i utbildningsutskottet 


Beskrivning av ärendet 
Förteckningen över kontaktpersoner/faddrar behöver ses över då det blivit 
nya rektorsområden inom förskolan samt att ledamöter avgått/tillkommit. 


Enhet 
 


Kontaktperson/fadder 


Gymnasiet  
  


Oliver Rolands (KD) 


Kulturskolan 
 


Eva Kempff (C) 


Gärde skola 
 


Karin Mikkonen (C) 


Insjöns skola  
 


Kaj Bergenhill (M) 


Sammilsdalskolan 
 


Birgitta Dalin (M) 


Siljansnäs skola  
 


Karin Qvicker (C) 


Tällbergs skola  
 


Lars Halvarson (S) 


Ullvi skola 
 


Rose-Marie Svanborg (S) 


Åkerö skola 
 


Susanne Albhin (S) 


Insjöns förskola och Pelikanen 
 


Yvonne Ineteg (V) 


Furuliden och Rosen 
 


Tomas Bergsten (C) 


Myran och Källbacken 
 


Tomas Bergsten (C) 


Siljansnäs förskola, Tällbergs 
förskola, Djura förskola 


Björn Larsson (C) 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-07 


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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§ 51 Dnr 2021/1373 


Utredning och plan för Leksands kommuns centrala 
skolfastigheter 


Beskrivning av ärendet 
Vid utskottet den 13 december 2021 § 84, uppdrogs till förvaltningen att ta 
fram en utredning och plan för Leksands kommuns centrala skolfastigheter. 
Utredningen pågår. Man tittar i dagsläget över vad som händer på 
Sammilsdal och Åkerö kopplat till Edshult (matsalen) men har inte kommit 
fram till behovsanalysen ännu. Sektorchef och fastighetsstrateg ser över 
behoven. Resurser behöver omdisponera för att få extern hjälp med 
utredningen. Nästa steg är att på utskottet i maj komma med en 
handlingsplan för nuläget.  
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
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§ 52 Dnr 2021/668 


Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 


Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare informerar. 
Tilldelning av entreprenör har skett. Det blir Parmaco som ska leverera den 
temporära byggnaden som är under tillverkning. Leverans sker veckan efter 
midsommar och tillträde är satt till den 8 augusti 2022. 
Bygglovsansökan godkändes av jävsnämnden den 24 mars. Överklaganstid 
pågår. Berörda fastighetsägare har underrättats och har ingen erinran.  
Yttranden har inkommit och de hanteras i samråd och i projektet. 
Markentreprenaden för etableringen avropas från ramavtal och utemiljö som 
behöver demonteras och flyttas planeras separat. Tät dialog äger rum mellan 
projektet och verksamheten.  
Klimatmätningen i Sammilsdalskolan är inte ännu slutförd, men bör kunna 
färdigrapporteras nästa utskott. 
 


Beslutsunderlag 
Bildspel – Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 2021/668 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 53 Dnr 2021/447 


Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan 


Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg lekare informerar. 
Två pågående projekt kommer pågå under sommaren och en bit in på hösten. 
Gärde skola 


• Utbyggnad av rum för elevhälsan och administration 
• Hiss för tillgänglighet till fritidshemmet (obs ej hela skolan) 
• Åtgärder för reglering av temperatur i arbetsrum 
• Markismontage 


Ullvi skola 
• Utbyggnad av två rum för elevhälsa och administration 
• Grupprum från utbyggnad 
• Anpassningar av personalrum 
• Slöjdsalsanpassningar 


Ramavtalsleverantör tilldelad.  
Dialogen är tät med verksamheterna angående upplägg och tidplaner. 
 


Beslutsunderlag 
Bildspel – Investeringsmedel 2021/447 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare  
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 54 Dnr 2022/26 


Resultat LUPP-enkäten 2021- Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken Leksands kommun 


Beskrivning av ärendet 
Johanna Modigh presenterar resultatet av LUPP-enkäten år 2021 (Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken). 
 
Ansvarig för LUPP-enkäten är MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor). Syftet med enkäten är att ge kunskap om ungas 
situation, erfarenheter och synpunkter, visa en nulägesbild och visa styrkor 
och utmaningar som kan vara underlag för prioritering av insatser. Att 
genomföra LUPP-enkäten är ett sätt att följa Barnkonventionen genom att 
unga får komma till tals i frågor som rör dem.  
 
Frågorna i LUPP delas in i: du och din familj, fritid, skola, trygghet, hälsa, 
arbete och framtiden. Presentation av resultaten i LUPP görs genom en 
indelning efter målen i ungdomsstrategin, baserat på ett urval av frågor. 
Detta för att underlätta eventuellt kommande arbete och jämförelse med den 
regionala rapporten.  
 
Resultaten visar att det ofta finns skillnader mellan könen. I flera fall kan vi 
se en likhet på övergripande nivå i andelen positiva och negativa svar bland 
tjejer och killar, men sett till ytterligheterna är det exempelvis fler killar som 
alltid känner trygga och fler tjejer som oftast gör det. Förstärkta skillnader 
kan också gömma sig även om det på totalen är liknande resultat som 
tidigare år. 
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Resultat LUPP-enkäten 2021- Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken Leksands kommun  
LUPP 2021, Leksands kommun, år 13-16. 
LUPP 2021, Leksands kommun, år 16-19. 
Sammanställning av enkätfrågorna i LUPP 
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Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare Johanna Modigh 
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§ 55 Dnr 2021/1292 


Utredning kommunala aktivitetsansvaret 


Beskrivning av ärendet 
Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, har sedan det infördes 
ansvarsmässigt legat på gymnasieskolan, vilket i omgångar har lyfts upp till 
både politik och förvaltning som en svårighet. Aktivitetsansvaret kräver ett 
större helhetsgrepp från kommunen. Frånvaron av helhetsgrepp har lett till att 
en strategisk styrning och ledning saknats samt att det inte finns budget för till 
exempel operativa resurser.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Utifrån de identifierade utmaningarna inom KAA har utredningen visat på tre 
tänkbara alternativ framåt. Det är förvaltningens bedömning, sett till tids- och 
resursaspekterna, att en framkomlig väg vore att utreda en ny organisatorisk 
hemvist för KAA. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Utredning kring organisering av det kommunala 
aktivitetsansvaret 2022-04-08 
Utredning – Organisering av det kommunala aktivitetsansvaret. 2022-04-08 
Bildspel – Organisering av KAA 


Utskottets beslut 
 


1. Uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att utöka VIA-
nämndens ansvarsområde till att även innefatta det kommunala 
aktivitetsansvaret, KAA. 


2. Utredningen redovisas vid utskottet i september 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Rektor Leksands gymnasium Marcus Zetterlund 
Projektsamordnare Lena Ryen 
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§ 56 Dnr 2022/175 


Verksamhetsinformation och dialog om Leksands 
gymnasium 


Beskrivning av ärendet 
Utskottet får under eftermiddagen information om Leksands gymnasium 
samt ges tillfälle till att ställa frågor. Rektor Marcus Zetterlund inleder med 
att hälsa välkommen och redogöra för eftermiddagens upplägg. 
Louise Berglund, koordinator för lärlingsutbildningen presenterar sig och de 
lärare som deltar i informationen om nationella lärlingsprogrammet som är 
en treårig nationell gymnasieutbildning.  
Louise redogör för  


• Lärlingsprogrammet - klassrummet flyttar till arbetsplatsen 


• Lärlingsprogrammet upplägg  


• Lärlingsprogrammets inriktningar – sex inriktningar på Leksands 
gymnasium 


• Årshjul för introduktion för ny lärlingselev 


• Lärlingsplatser i Dalarna 


• Yrkeslärarens uppdrag 


• Handledarens och lärlingsplatsens ansvar 


• Lärlingsutbildningens fördelar. 
Målsättningen med lärlingsutbildningen är att den leder till en yrkesexamen. 
Inför läsåret 2022/2023 är prognosen totalt 60 elever på lärlingsprogrammet, 
varav 55 % kommer från andra kommuner. Det skulle kunna bli flera elever 
från andra kommuner om möjligheten till transporter och boende utökas. 
 
Läraren Ami Look presenterar Emilia som är elev på barn- och 
fritidsprogrammet – lärling i årskurs 1. Emilia berättar om sig själv och sin 
utveckling på Leksands gymnasium och varför hon valde att flytta till 
Leksand för att börja på lärlingsprogrammet. 
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Information om gymnasial lärlingsanställning – GLA 
En möjlighet för att öka intresset för gymnasieungdomar att söka 
lärlingsutbildningen till barnskötare och undersköterska.  


• Arbetsgivaren anställer lärlingen under utbildningstiden, 1:a, 2:a eller 
3:e året  


• Inga krav på fortsatt anställning efter utbildningstiden 


• En lägre lön under lärlingstiden som ökar progressivt under utbild-
ningstiden 


 
Gymnasiesärskolan 
Siv Norling, speciallärare och programansvarig för gymnasiesärskolan, en 4-
årig gymnasieutbildning, informerar om gymnasiesärskolan som har en 
lärlingsprofil och uppbyggnaden av programmet.  
Vid uppstarten av programmet presenterades utbildningen och elevgruppen 
för olika arbetsplatser i kommunen och fick tack vare det bra lärlingsplatser.  
Det finns ett stort engagemang bland personalen vilket har bidragit till fina 
resultat och en trygg miljö för eleverna under utbildningen. 
Informerar om nuvarande program och dess kursplaner. Målet är att eleverna 
ska ha sysselsättning dag ett, år fem. 
Av totalt 30 elever på gymnasiesärskolans lärlingsprogram i Sverige går åtta 
elever på Leksands gymnasium.  
Stjernqvistutredningen 
Förvaltningschef för bildningsförvaltningen i Hedemora kommun, John 
Steen, presenterar Stjernqvistutredningen, en utredning om planering och 
dimensionering av komvux och gymnasieskola, SOU 2020:33. Utredningen 
startades 2018. John redogör för utredarens uppdrag. 
 
Övrig information 
Marcus visar de preliminära antagningssiffrorna till Leksands gymnasium i 
höst. I skrivande stund är det 157 elever som sökt till Leksands gymnasium.. 
Tack vare den nya idrottshallen kan man starta lokal idrottsutbildning i 
innebandy. 
Ordinarie schemastart fortsätter vara 9.00. 
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Beslutsunderlag 
Bildspel - Lärlingsprogrammet- När klassrummet flyttar till arbetsplatsen 
Bildspel - GLA - gymnasial lärlingsanställning 
Bildspel – Gymnasiesärskolan i Leksands kommun – nationella program 
Bildspel - Presentation Leksand Stjernkvist sou 2020;33 2022-04-25 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund 
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		Protokoll förstasida

		Sektorchefen informerar

		Beslut UU 2022-04-25
Sektorchefen informerar



		Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information från myndigheter 

		Beslut UU 2022-04-25
Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information från myndigheter 



		Information från utbildningssektorns samverkansgrupp, USAM 2022

		Beslut UU 2022-04-25
Information från utbildningssektorns samverkansgrupp, USAM 2022



		Minnesanteckningar Brukarråd 2022 - utbildningssektorn

		Beslut UU 2022-04-25
Minnesanteckningar Brukarråd 2022 - utbildningssektorn



		Val av kontaktpersoner/faddrar i utbildningsutskottet

		Beslut UU 2022-04-25
Val av kontaktpersoner/faddrar i utbildningsutskottet

		Sida 1

		Sida 2





		Utredning och plan för Leksands kommuns centrala skolfastigheter

		Beslut UU 2022-04-25
Utredning och plan för Leksands kommuns centrala skolfastigheter



		Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan

		Beslut UU 2022-04-25
Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan



		Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan

		Beslut UU 2022-04-25
Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan



		Resultat LUPP-enkäten 2021- Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Leksands kommun

		Beslut UU 2022-04-25
Resultat LUPP-enkäten 2021- Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Leksands kommun

		Sida 1

		Sida 2





		Utredning kommunala aktivitetsansvaret

		Beslut UU 2022-04-25
Utredning kommunala aktivitetsansvaret



		Verksamhetsinformation och dialog om Leksands gymnasium

		Beslut UU 2022-04-25
Verksamhetsinformation och dialog om Leksands gymnasium

		Sida 1

		Sida 2

		Sida 3







