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§ 69 Dnr 2022/24 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Vikarierande sektorchef, Marcus Zetterlund informerar. 

• Redogör för utbildningssektorns fokusområden 1 – 19 år. Förskola, 
grundskola, gymnasium och kulturskolan. Röda tråden är läs och 
skriv. 

• Skolstarten, har gått bra i alla stadier. Sommaren har varit lugn 
förutom en del klotter. 

• Antagning gymnasiet. Kö till några program. Elevantalet som 
tillkommit är i stort sett detsamma med de som tog studenten 
vårterminen 2022.  

• Skolskjutsar - har inte fungerat som avtalat med Dalatrafik. Varit 
problem för eleverna från Rättvik då man tog bort en bussavgång 
som inte kunde ersättas av tåg. Extra buss är nu insatt.  

 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Fokusområden 1 – 19 år – En av Sveriges bästa grundskolor. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 

Beskrivning av ärendet 
Marcus Zetterlund informerar om att sex ukrainska barn är på väg in i 
förskolan. Grundskolan har 26 elever i verksamheten. De är placerade på 
Insjöns skola och Sammilsdalskolan. Gymnasiet har fyra ukrainska elever. 
Planering pågår med folkhögskolan kring hur man ska ta hand om 18-
åringar, vilka inte har rätt att gå på gymnasiet. 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 2022 

Beskrivning av ärendet 
Finns ingen information då det inte varit något samverkansmöte under 
sommaren. Nästa samverkansmöte är planerat till den 20 september 2022. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare och avdelningschef grundskolan 
Annica Sandy Hedin informerar om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan. 

• Montering och tillträde av flygeln skedde tre dagar efter första 
tidplan.  

• Fortsatta samtal med Parmaco pågår gällande kvarvarande punkter 
och efterbeställningar.  

• Markentrepenaden fortsätter vecka 44. Fortsatt tät dialog mellan 
projektet och verksamheten.  

Möbelleveranser är försenade vilket gör att uppehållsrummet i flygeln inte 
kan användas och det gör att det blir trångt i stora skolan. Det är och har 
varit problem med el och värme i flygeln, vilket gör att vissa klassrum inte 
kan användas. Det är tufft just nu, men det kommer bli bra när det blir klart. 
Man jobbar på och gör allt för att det ska bli ordning. Just nu är det fokus på 
att få ordning på innemiljön och det kommer att tas nya tag med skolgården 
när innemiljön är klar. 
 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 73 Dnr 2021/447 

Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare redogör för vad som gjorts 
under sommaren på Gärde och Ullvi skolor. 
 
Gärde skola 

• Utbyggnad av rum för elevhälsan och administration 

• Åtgärder för reglering av temperatur i arbetsrum 

• Solskyddstak 

• Tillgänglighetslösningar för fritidshemmet utreds för att få fram 
annan lösning. 
 

Ullvi skola 

• Utbyggnad två rum för elevhälsa och administration 

• Grupprum från utbyggnad 

• Anpassningar av personalrum 

• Slöjdsalsanpassningar 

• Komplettering wc och rörkontroll 
Veronica flaggar för att det börjar bli trångt på Tällbergs skola. 
 
  

 
 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Investeringsmedel 2021/447 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 74 Dnr 2022/305 

Rapport förskolan Myran 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare redogör för vad som åtgärdas på 
Myran under stängningen. 

• Åtgärder av kvarstående garanti- och besiktningsanmärkningar. 

• Säkerställa att det inte är fukt i plattan genom att byta mattor och 
torka bottenplattan. 

• Åtgärder för att det under underentreprenörens garantitid 
framkommit att det även vissa tider är förhöjda värden av radon. 
Värdena har hanterats och kontrollerats under tiden som förskolan 
varit i drift men ska nu åtgärdas på lång sikt och skapa god 
driftekonomi. 

Lena Nilson informerar om verksamheten. Förskolan står nu och torkar 
varför man inte kan se att det händer något. Visar bilder från Furuliden där 
barnen från Myran vistas under tiden. 
Finns fortfarande platser men inte säkert att man får plats i närheten av 
bostaden. 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Förskolan Myran 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Avdelningschef förskolan Lena Nilsson 
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§ 75 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 och vid dagens sammanträde redogör fastighetsstrateg 
Veronica Lindberg Lekare och avdelningschef grundskolan Annica Sandy 
Hedin för var man är i utredningen. 

• Målet är att säkerställa att det finns långsiktigt lämpliga lokaler ur ett 
arbetsmiljöperspektiv för både elever och personal. 

• En internt framtagen analys med grundskolans behovsunderlag är på 
väg att tas fram. 

• En extern resurs handlas upp med hjälp av omfördelade resurser 
inom budget. 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Utredning och plan för Leksands kommuns centrala 
skolfastigheter. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Sektorchef Carin Fredlin 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
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§ 76 Dnr 2022/29 

Uppdrag om översyn av rutiner för disciplinära 
åtgärder och frånvaro i grundskolan och gymnasiet 

Beskrivning av ärendet 

En översyn av de rutiner inom utbildningssektorn som på ett eller annat sätt 
kan innebära att huvudmannen för skolformen behöver träda in och fatta ett 
beslut, till exempel en avstängning eller föreläggande om vite för 
fullgörande av skolplikt, har skett. Med huvudman menas i detta 
sammanhang kommunstyrelsen och dess utbildningsutskott. 

I de flesta fall består berörda rutiner av en eskaleringstrappa, där 
tjänstemännen har bemyndigats att fatta vissa typer av beslut direkt med stöd 
via de nationella styrdokumenten såsom skollagen (2010:800). Andra beslut 
kan tjänstemännen alternativt utskottet fatta via delegering från 
kommunstyrelsen. 

Dock bedöms det som att det inte alltid finns en tydlig röd tråd eller att det 
saknas en tydlighet i rutinerna gällande utredningsunderlag och annan 
dokumentation, när väl frågan har eskalerat till att huvudmannen behöver 
träda in och fatta vissa beslut. 

Rutiner som uteslutande utgör delar av skolformernas verkställighet omfattas 
inte av översynen.  

Sektorns/avdelningens bedömning 

Det är förvaltningens bedömning att det alltid finns behov av att se över 
rutiner och övriga policydokument. Dels för att förändringar i lagstiftningen 
kan kräva det, dels för att verksamheternas organisering av arbetet inte sällan 
ändras genom att funktioner byts ut, tas bort eller läggs till. 

Förvaltningen har tittat på de nationella styrdokumenten, och då det fungerar 
och fyller ett syfte, skapat rutiner kopplade till olika lagrum (paragrafer) för 
att säkerställa att ärendet hanteras enligt lag.  
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Som en följd av detta sker vid behov en uppdatering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning enligt ”Rutin för ändring av kommunstyrelsens 
delegeringsordning”. 

 

Beslutsunderlag 
2022 Grsk Riktlinjer för skolplikt 
2022 Grsk Frånvarotrappan 
2022 Grsk Fördjupad kartläggning frånvaro  
2022 Grsk Enkel kartläggning 
2022 Gy Rutin för avstängning Leksands gymnasium  
2022 Gy Utredning inför avstängning 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Marcus Zetterlund, avdelningschef gymnasiet 
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan 
Carin Fredlin, utbildningschef 
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§ 77 Dnr 2022/1039 

Grundskolans elevhälsoplan 

Beskrivning av ärendet 
Elevhälsoplan för grundskolorna i Leksands kommun innehåller riktlinjer för 
den samlade elevhälsan. Planen ska tydliggöra elevhälsans arbete och 
fungera som stöd till elevhälsopersonal, skolledning samt pedagoger och 
övrig personal inom hela organisationen.  
 
Elevhälsans yttersta funktion är att utifrån ett salutogent perspektiv främja 
varje enskild elevs lärande och utveckling samt bidra till att säkerställa alla 
elevers rätt till en likvärdig utbildning. En framgångsrik skolgång utifrån 
egna förutsättningar och förmågor är en stark skyddsfaktor för att minska 
personliga tillkortakommanden i samhället. Elevhälsans roll och betydelse är 
stor i sammanhanget. 
 
Elevhälsan ska arbeta efter ett normkritiskt-, funktionshinder-, genus- och 
barnperspektiv. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Den centrala elevhälsoplanen syftar till att skapa en gemensam plattform i 
elevhälsoarbetet och ska fungera som ett stöd för de lokala elevhälsoteamen i 
arbetet med att hitta struktur i elevhälsoarbetet på respektive skola. 
I arbetet med elevhälsofrågor, såväl på lokal som på central nivå, behövs en 
struktur i organisationen som tydliggör vem som har befogenhet att fatta 
beslut, samt hur fattade beslut ska utföras. 
En övergripande elevhälsoplan skapar förutsättningar för en likvärdig 
elevhälsa inom organisationen och ligger till grund för utformandet av 
arbetssätt på respektive enhet. Den är även ett stöd för rektorer i det 
systematiska kvalitetsarbetet.  

Beslutsunderlag 
Elevhälsoplan för grundskolorna i Leksands kommun daterad juni 2022. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Avdelningschef gymnasieskolan Marcus Zetterlund 
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§ 78 Dnr 2022/883 

Fjärrundervisning - Leksands gymnasium 

Beskrivning av ärendet 
En huvudman som fattar beslut att använda fjärrundervisning i visst ämne 
eller kurs ska anmäla beslutet till Skolinspektionen. 
Vad anmälan ska innehålla framgår av Skolinspektionens föreskrifter 
(SKOLFS 2020:227) om anmälan att bedriva fjärrundervisning. Här framgår 
bland annat att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss 
skolenhet, att anmälan ska göras på den blankett som finns på 
Skolinspektionens webbplats samt att en redogörelse ska lämnas för de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten. 
Att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss skolenhet 
innebär att det ska framgå vilken skolenhet som anmälan avser samt att de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten ska redovisas per skolenhet. En 
anmälan per skolenhet ska göras även om huvudmannen har beslutat att 
bedriva fjärrundervisning vid flera skolenheter. Detta gäller även om själva 
beslutet att använda fjärrundervisningen gäller flera skolenheter. 
Huvudmannens ansvar 
Det behövs inget särskilt tillstånd för att bedriva fjärrundervisning i enlighet 
med de bestämmelser och begränsningar som finns i 21 kap. skollagen, 5 a 
kap. skolförordningen och 4 a kap. gymnasieförordningen. Huvudmannen 
ansvarar dock för att undervisningen bedrivs i enlighet med författningarnas 
krav. Det innefattar även att beslutet att bedriva fjärrundervisning, och 
anmälan av beslutet, ska göras i enlighet med författningarna. 
För läsåret 22 - 23 innebär det fjärrundervisning inom moderna språken, ca 
1% av samtliga kurser som genomförs på Leksands gymnasium. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att Leksands gymnasium kan bedriva fjärrundervisning 
som ett komplement till ordinarie undervisning enligt av rektor gjord 
bedömning. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-30.  

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Leksands gymnasium får bedriva fjärrundervisning inom moderna 

språk vilket utgör ca 1 % av gymnasiets utbildning. Beslutet gäller 
läsåret 2022 - 2023. 

Beslutet skickas till 
Rektor Leksands gymnasium Marcus Zetterlund 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 79 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. 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. 
Förvaltningen gavs i uppdrag enligt utskottsmöte 2022-04-25 § 55, utreda 
möjligheten att utöka VIA-nämndens ansvarsområde till att även innefatta 
det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.  
Uppdraget bestod i att ställa frågan till Rättviks kommun och behörig 
tjänsteman, Lars Kratz, huruvida de var intresserade av att tillsammans med 
Leksands kommun utreda vidare. 
I ett svar från Lars Kratz, förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen, 2022-08-22, framkommer att Rättviks kommun är 
positiva till en fortsatt utredning av KAAs hemvist. Frågan har av Lars även 
ställts till politisk representant.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att utredningen nu är slutförd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-23 

Utskottets beslut 
1. Med hänvisning till ärendets beskrivning anse uppdraget avslutat. 

Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund 
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Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 80 Dnr 2022/580 

Mål och budget 2023 - 2025 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström informerar om mål- och budgetarbete 
år 2023 – 2025. 

• Tidplan mål och budget 2023 - 2025 

• Resultatutveckling i kommunsektorn 

• Pensionskostnader för kommuner och regioner 

• Årets resultat 2021 – jämförelse kommuner 

• Verksamhetens bruttokostnader per invånare – jämförelse kommuner 

• Verksamhetens nettokostnader per invånare – jämförelse kommuner 

• Skatteintäkter och generella statsbidrag – jämförelse kommuner 

• Mål- och budget processen 2023 – 2025 
- Skatteunderlagsprognos 
- Befolkningsprognos 
- Kommunövergripande kostnader 

• Utbildningssektorns förutsättningar 

• Befolkningsprognos – förskola, grundskola och gymnasium 

• Föreslagna budgetramar för sektorn 

• Föreslagna investeringar 2023 - 2026 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Information mål och budget 2023 – 2025 utbildningssektorn. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 81 Dnr 2022/499 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2022 

Beskrivning av ärendet 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom utbildningssektorn kvartal 2, 2022, redovisas. 

Beslutsunderlag 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom utbildningssektorn kvartal 2, 2022. 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-09 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 82 Dnr 2022/602 

Utbildningsutskottets beslutade uppdrag 2022 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av uppdragsstatus av beslutade uppdrag 2022, kvartal 2. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Utbildningsutskottets beslutade uppdrag 2022, kvartal 2 
Rapport – uppdrag utbildningsutskottet kvartal 2 2022 
 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 83 Dnr 2022/524 

Meddelanden utbildningsutskottet 2022 

Beskrivning av ärendet 
En förteckning över dokument som inkommit ska anmälas till utskottet. 
Ansökan om föreningsstöd för studieförbund. Verksamhetsberättelser och 
verksamhetsplaner år 2021 respektive 2022.  
 

• ABF – Borlänge Nedansiljan, dnr 2022/524 

• Kulturens bildningsverksamhet, dnr 2022/803 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-01 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 69 Dnr 2022/24 


Sektorchefen informerar 


Beskrivning av ärendet 
Vikarierande sektorchef, Marcus Zetterlund informerar. 


• Redogör för utbildningssektorns fokusområden 1 – 19 år. Förskola, 
grundskola, gymnasium och kulturskolan. Röda tråden är läs och 
skriv. 


• Skolstarten, har gått bra i alla stadier. Sommaren har varit lugn 
förutom en del klotter. 


• Antagning gymnasiet. Kö till några program. Elevantalet som 
tillkommit är i stort sett detsamma med de som tog studenten 
vårterminen 2022.  


• Skolskjutsar - har inte fungerat som avtalat med Dalatrafik. Varit 
problem för eleverna från Rättvik då man tog bort en bussavgång 
som inte kunde ersättas av tåg. Extra buss är nu insatt.  


 


Beslutsunderlag 
Bildspel – Fokusområden 1 – 19 år – En av Sveriges bästa grundskolor. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


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


Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 


Beskrivning av ärendet 
Marcus Zetterlund informerar om att sex ukrainska barn är på väg in i 
förskolan. Grundskolan har 26 elever i verksamheten. De är placerade på 
Insjöns skola och Sammilsdalskolan. Gymnasiet har fyra ukrainska elever. 
Planering pågår med folkhögskolan kring hur man ska ta hand om 18-
åringar, vilka inte har rätt att gå på gymnasiet. 
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


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


Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 2022 


Beskrivning av ärendet 
Finns ingen information då det inte varit något samverkansmöte under 
sommaren. Nästa samverkansmöte är planerat till den 20 september 2022. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


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


Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 


Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare och avdelningschef grundskolan 
Annica Sandy Hedin informerar om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan. 


• Montering och tillträde av flygeln skedde tre dagar efter första 
tidplan.  


• Fortsatta samtal med Parmaco pågår gällande kvarvarande punkter 
och efterbeställningar.  


• Markentrepenaden fortsätter vecka 44. Fortsatt tät dialog mellan 
projektet och verksamheten.  


Möbelleveranser är försenade vilket gör att uppehållsrummet i flygeln inte 
kan användas och det gör att det blir trångt i stora skolan. Det är och har 
varit problem med el och värme i flygeln, vilket gör att vissa klassrum inte 
kan användas. Det är tufft just nu, men det kommer bli bra när det blir klart. 
Man jobbar på och gör allt för att det ska bli ordning. Just nu är det fokus på 
att få ordning på innemiljön och det kommer att tas nya tag med skolgården 
när innemiljön är klar. 
 


Beslutsunderlag 
Bildspel – Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 73 Dnr 2021/447 


Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan 


Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare redogör för vad som gjorts 
under sommaren på Gärde och Ullvi skolor. 
 
Gärde skola 


• Utbyggnad av rum för elevhälsan och administration 


• Åtgärder för reglering av temperatur i arbetsrum 


• Solskyddstak 


• Tillgänglighetslösningar för fritidshemmet utreds för att få fram 
annan lösning. 
 


Ullvi skola 


• Utbyggnad två rum för elevhälsa och administration 


• Grupprum från utbyggnad 


• Anpassningar av personalrum 


• Slöjdsalsanpassningar 


• Komplettering wc och rörkontroll 
Veronica flaggar för att det börjar bli trångt på Tällbergs skola. 
 
  


 
 


Beslutsunderlag 
Bildspel – Investeringsmedel 2021/447 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 74 Dnr 2022/305 


Rapport förskolan Myran 


Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare redogör för vad som åtgärdas på 
Myran under stängningen. 


• Åtgärder av kvarstående garanti- och besiktningsanmärkningar. 


• Säkerställa att det inte är fukt i plattan genom att byta mattor och 
torka bottenplattan. 


• Åtgärder för att det under underentreprenörens garantitid 
framkommit att det även vissa tider är förhöjda värden av radon. 
Värdena har hanterats och kontrollerats under tiden som förskolan 
varit i drift men ska nu åtgärdas på lång sikt och skapa god 
driftekonomi. 


Lena Nilson informerar om verksamheten. Förskolan står nu och torkar 
varför man inte kan se att det händer något. Visar bilder från Furuliden där 
barnen från Myran vistas under tiden. 
Finns fortfarande platser men inte säkert att man får plats i närheten av 
bostaden. 


Beslutsunderlag 
Bildspel – Förskolan Myran 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Avdelningschef förskolan Lena Nilsson 
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§ 75 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 och vid dagens sammanträde redogör fastighetsstrateg 
Veronica Lindberg Lekare och avdelningschef grundskolan Annica Sandy 
Hedin för var man är i utredningen. 


• Målet är att säkerställa att det finns långsiktigt lämpliga lokaler ur ett 
arbetsmiljöperspektiv för både elever och personal. 


• En internt framtagen analys med grundskolans behovsunderlag är på 
väg att tas fram. 


• En extern resurs handlas upp med hjälp av omfördelade resurser 
inom budget. 


Beslutsunderlag 
Bildspel – Utredning och plan för Leksands kommuns centrala 
skolfastigheter. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Sektorchef Carin Fredlin 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
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§ 76 Dnr 2022/29 


Uppdrag om översyn av rutiner för disciplinära 
åtgärder och frånvaro i grundskolan och gymnasiet 


Beskrivning av ärendet 


En översyn av de rutiner inom utbildningssektorn som på ett eller annat sätt 
kan innebära att huvudmannen för skolformen behöver träda in och fatta ett 
beslut, till exempel en avstängning eller föreläggande om vite för 
fullgörande av skolplikt, har skett. Med huvudman menas i detta 
sammanhang kommunstyrelsen och dess utbildningsutskott. 


I de flesta fall består berörda rutiner av en eskaleringstrappa, där 
tjänstemännen har bemyndigats att fatta vissa typer av beslut direkt med stöd 
via de nationella styrdokumenten såsom skollagen (2010:800). Andra beslut 
kan tjänstemännen alternativt utskottet fatta via delegering från 
kommunstyrelsen. 


Dock bedöms det som att det inte alltid finns en tydlig röd tråd eller att det 
saknas en tydlighet i rutinerna gällande utredningsunderlag och annan 
dokumentation, när väl frågan har eskalerat till att huvudmannen behöver 
träda in och fatta vissa beslut. 


Rutiner som uteslutande utgör delar av skolformernas verkställighet omfattas 
inte av översynen.  


Sektorns/avdelningens bedömning 


Det är förvaltningens bedömning att det alltid finns behov av att se över 
rutiner och övriga policydokument. Dels för att förändringar i lagstiftningen 
kan kräva det, dels för att verksamheternas organisering av arbetet inte sällan 
ändras genom att funktioner byts ut, tas bort eller läggs till. 


Förvaltningen har tittat på de nationella styrdokumenten, och då det fungerar 
och fyller ett syfte, skapat rutiner kopplade till olika lagrum (paragrafer) för 
att säkerställa att ärendet hanteras enligt lag.  
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Som en följd av detta sker vid behov en uppdatering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning enligt ”Rutin för ändring av kommunstyrelsens 
delegeringsordning”. 


 


Beslutsunderlag 
2022 Grsk Riktlinjer för skolplikt 
2022 Grsk Frånvarotrappan 
2022 Grsk Fördjupad kartläggning frånvaro  
2022 Grsk Enkel kartläggning 
2022 Gy Rutin för avstängning Leksands gymnasium  
2022 Gy Utredning inför avstängning 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Marcus Zetterlund, avdelningschef gymnasiet 
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan 
Carin Fredlin, utbildningschef 
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§ 77 Dnr 2022/1039 


Grundskolans elevhälsoplan 


Beskrivning av ärendet 
Elevhälsoplan för grundskolorna i Leksands kommun innehåller riktlinjer för 
den samlade elevhälsan. Planen ska tydliggöra elevhälsans arbete och 
fungera som stöd till elevhälsopersonal, skolledning samt pedagoger och 
övrig personal inom hela organisationen.  
 
Elevhälsans yttersta funktion är att utifrån ett salutogent perspektiv främja 
varje enskild elevs lärande och utveckling samt bidra till att säkerställa alla 
elevers rätt till en likvärdig utbildning. En framgångsrik skolgång utifrån 
egna förutsättningar och förmågor är en stark skyddsfaktor för att minska 
personliga tillkortakommanden i samhället. Elevhälsans roll och betydelse är 
stor i sammanhanget. 
 
Elevhälsan ska arbeta efter ett normkritiskt-, funktionshinder-, genus- och 
barnperspektiv. 
 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Den centrala elevhälsoplanen syftar till att skapa en gemensam plattform i 
elevhälsoarbetet och ska fungera som ett stöd för de lokala elevhälsoteamen i 
arbetet med att hitta struktur i elevhälsoarbetet på respektive skola. 
I arbetet med elevhälsofrågor, såväl på lokal som på central nivå, behövs en 
struktur i organisationen som tydliggör vem som har befogenhet att fatta 
beslut, samt hur fattade beslut ska utföras. 
En övergripande elevhälsoplan skapar förutsättningar för en likvärdig 
elevhälsa inom organisationen och ligger till grund för utformandet av 
arbetssätt på respektive enhet. Den är även ett stöd för rektorer i det 
systematiska kvalitetsarbetet.  


Beslutsunderlag 
Elevhälsoplan för grundskolorna i Leksands kommun daterad juni 2022. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Avdelningschef gymnasieskolan Marcus Zetterlund 
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§ 78 Dnr 2022/883 


Fjärrundervisning - Leksands gymnasium 


Beskrivning av ärendet 
En huvudman som fattar beslut att använda fjärrundervisning i visst ämne 
eller kurs ska anmäla beslutet till Skolinspektionen. 
Vad anmälan ska innehålla framgår av Skolinspektionens föreskrifter 
(SKOLFS 2020:227) om anmälan att bedriva fjärrundervisning. Här framgår 
bland annat att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss 
skolenhet, att anmälan ska göras på den blankett som finns på 
Skolinspektionens webbplats samt att en redogörelse ska lämnas för de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten. 
Att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss skolenhet 
innebär att det ska framgå vilken skolenhet som anmälan avser samt att de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten ska redovisas per skolenhet. En 
anmälan per skolenhet ska göras även om huvudmannen har beslutat att 
bedriva fjärrundervisning vid flera skolenheter. Detta gäller även om själva 
beslutet att använda fjärrundervisningen gäller flera skolenheter. 
Huvudmannens ansvar 
Det behövs inget särskilt tillstånd för att bedriva fjärrundervisning i enlighet 
med de bestämmelser och begränsningar som finns i 21 kap. skollagen, 5 a 
kap. skolförordningen och 4 a kap. gymnasieförordningen. Huvudmannen 
ansvarar dock för att undervisningen bedrivs i enlighet med författningarnas 
krav. Det innefattar även att beslutet att bedriva fjärrundervisning, och 
anmälan av beslutet, ska göras i enlighet med författningarna. 
För läsåret 22 - 23 innebär det fjärrundervisning inom moderna språken, ca 
1% av samtliga kurser som genomförs på Leksands gymnasium. 
 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att Leksands gymnasium kan bedriva fjärrundervisning 
som ett komplement till ordinarie undervisning enligt av rektor gjord 
bedömning. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-30.  


Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Leksands gymnasium får bedriva fjärrundervisning inom moderna 


språk vilket utgör ca 1 % av gymnasiets utbildning. Beslutet gäller 
läsåret 2022 - 2023. 


Beslutet skickas till 
Rektor Leksands gymnasium Marcus Zetterlund 
Sektorchef Carin Fredlin 
 


16







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-09-06 


 
  


Utbildningsutskottet   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 79 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. 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. 
Förvaltningen gavs i uppdrag enligt utskottsmöte 2022-04-25 § 55, utreda 
möjligheten att utöka VIA-nämndens ansvarsområde till att även innefatta 
det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.  
Uppdraget bestod i att ställa frågan till Rättviks kommun och behörig 
tjänsteman, Lars Kratz, huruvida de var intresserade av att tillsammans med 
Leksands kommun utreda vidare. 
I ett svar från Lars Kratz, förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen, 2022-08-22, framkommer att Rättviks kommun är 
positiva till en fortsatt utredning av KAAs hemvist. Frågan har av Lars även 
ställts till politisk representant.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att utredningen nu är slutförd. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-23 


Utskottets beslut 
1. Med hänvisning till ärendets beskrivning anse uppdraget avslutat. 


Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund 
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Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 80 Dnr 2022/580 


Mål och budget 2023 - 2025 


Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström informerar om mål- och budgetarbete 
år 2023 – 2025. 


• Tidplan mål och budget 2023 - 2025 


• Resultatutveckling i kommunsektorn 


• Pensionskostnader för kommuner och regioner 


• Årets resultat 2021 – jämförelse kommuner 


• Verksamhetens bruttokostnader per invånare – jämförelse kommuner 


• Verksamhetens nettokostnader per invånare – jämförelse kommuner 


• Skatteintäkter och generella statsbidrag – jämförelse kommuner 


• Mål- och budget processen 2023 – 2025 
- Skatteunderlagsprognos 
- Befolkningsprognos 
- Kommunövergripande kostnader 


• Utbildningssektorns förutsättningar 


• Befolkningsprognos – förskola, grundskola och gymnasium 


• Föreslagna budgetramar för sektorn 


• Föreslagna investeringar 2023 - 2026 


Beslutsunderlag 
Bildspel – Information mål och budget 2023 – 2025 utbildningssektorn. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 81 Dnr 2022/499 


Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2022 


Beskrivning av ärendet 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom utbildningssektorn kvartal 2, 2022, redovisas. 


Beslutsunderlag 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom utbildningssektorn kvartal 2, 2022. 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-09 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 82 Dnr 2022/602 


Utbildningsutskottets beslutade uppdrag 2022 


Beskrivning av ärendet 
Redovisning av uppdragsstatus av beslutade uppdrag 2022, kvartal 2. 
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Utbildningsutskottets beslutade uppdrag 2022, kvartal 2 
Rapport – uppdrag utbildningsutskottet kvartal 2 2022 
 
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 83 Dnr 2022/524 


Meddelanden utbildningsutskottet 2022 


Beskrivning av ärendet 
En förteckning över dokument som inkommit ska anmälas till utskottet. 
Ansökan om föreningsstöd för studieförbund. Verksamhetsberättelser och 
verksamhetsplaner år 2021 respektive 2022.  
 


• ABF – Borlänge Nedansiljan, dnr 2022/524 


• Kulturens bildningsverksamhet, dnr 2022/803 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-01 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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