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§ 84 Dnr 2022/24 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 

• Det jobbas på enligt plan i de olika verksamheterna, ingen större 
sjukfrånvaro.  

• Förskolan har anställt Ing-Marie Olsen som ny rektor. Hon tillträder 
den 1 december. 

• Med start i september 2022 erbjuder Skolverket och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) skolhuvudmän 
återkommande kvalitetsdialoger. Syftet med dialogerna är att 
underlätta och stärka huvudmännens systematiska kvalitetsarbete och 
att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan. Skolverket 
kommer att besöka Leksands kommun, men i dagsläget vet vi inte 
när de kommer. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att öppna 
regionala skolkontor, i samverkan med Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Syftet är att komma ut i landet och komma 
närmare verksamheterna. Leksands kommun kommer tillhöra 
regionkontoret i Örebro, i vilket Dalarna, Värmland och Örebro 
ingår. 

• Verksamheterna jobbar på med läs- och skrivutveckling.  

• Mål- och uppdragsdialoger har genomförts med cheferna. 

• NIU-utbildningen, nationell idrottsutbildning, i hockey fungerar bra i 
Leksand. Skolorna och Leksands IF har ett bra samarbete. 

• V-klass är en lärplattform på gymnasiet. Vissa uppgifter har i en 
annan kommun läckt ut från systemet, men inget sådant har hänt i 
Leksand kommun. IT-avdelningen är dock informerade om 
händelsen. 

• Arbetsmiljöverket återkommer i november till Insjöns skola och 
förskolan för att se över verksamheten respektive rektorernas 
arbetssituation.  
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• Användandet av systemet för att rapportera tillbud och skador, KIA, 
har förbättrats. Carin kommer att rapportera mer om detta på mötet i 
november.  

• För första gången har elevantalet passerat 600 på Sammilsdalskolan. 
I skrivande stund går det 601 elever på skolan, varav 481 på 
högstadiet. 

• Många problem med Dalatrafiks skolbussar. Leksands kommun har 
tvingats att beställa extra bussar från en annan leverantör för att få 
ihop turerna. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar från utbildningssektorns 
samverkansmöte 2022-09-20. 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 
Fram till vecka 41 har kommunen tagit emot 59 av 60 placerade. 
Nio personer har flyttat till egna lägenheter, sex personer har återvänt, sex 
personer har ordnat eget boende provisoriskt och kvar på Insjöns hotell är det 
38 personer. 
Upphandling av boenden pågår. 
Förskolan – Tre barn från Ukraina är för närvarande inskrivna i förskolan. 
Ett på Siljansnäs förskola och två på Pelikanen. Den 1 november kommer ett 
barn till att börja på Pelikanen. Det har inte varit några svårigheter, tolk har 
funnits med vid introduktionen. Inga fler barn i kö till förskolan. 
Grundskolan – 26 elever är inskrivna, tre på Excel, resterande 23 i 
kommunala skolor - Sammilsdalskolan och Insjöns skola.  De finns i klass 
eller förberedelseverksamhet. För närvarande ingen kö. Problem med att 
man inte kan skriva in dem i skolan fullt ut. Här handlar det om stora 
politiska beslut, inte bara vad som beslutas i vår kommun. Vi vet inte hur 
länge massflyktsavtalet gäller och om några av de kan bli kvar i Sverige 
framöver. Vi hanterar alla våra elever i våra digitala verktyg och det 
försvårar hanteringen då de inte har något personnummer. 
Gymnasiet – fem ukrainska elever på språkintroduktion, ingen i kö. Enstaka 
ungdom har svårt att motivera sig till att delta och anstränga sig i studier. 
Möjligen beroende på oklar framtid i Sverige. 
Vuxenutbildningen har tillsammans med folkhögskolan kommit i gång med 
SFI-utbildning.  
 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 87 Dnr 2021/668 

Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg lekare informerar om arbetsmiljön på 
Sammilsdalskolan. 

• Fortfarande intermistiskt slutbesked, men blir slutligt inom kort. 
Brandlarmet har testats en sista gång. Alla arbeten är utförda och 
godkända. 

• Programvaran i värmeväxlaren har krånglat och medfört ojämn 
värme, detta ska åtgärdas närmaste veckan. 

• Mindre akuta saker har fått vänta för att få i gång värme och 
ventilation, till exempel komplettering av skärmtak. 

• En del problem med skadegörelse har förekommit, men det börjar 
avta. 

• Diskussioner kring hur vi ska få ersättning för nedlagt tid samt 
försening pågår. 

• Utemiljön kommer att åtgärdas under höstlovet. Medel är äskat från 
investeringsbudgeten för åtgärder på Åkerö skolas skolgård och 
ytterligare åtgärder på Sammilsdalskolans skolgård till sommaren. 

• Myran – väntar på besked gällande leverans av material. Planen 
kvarstår att förskolan kommer i gång efter årsskiftet. Alla nuvarande 
värden ligger långt under gränsvärdena. 

 
 

 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
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§ 88 Dnr 2022/688 

Information om möjligheter med lärlingsanställningar 

Beskrivning av ärendet 
Rektor Marcus Zetterlund fick vid utskottsmötet 2022-05-30 i uppdrag att 
utreda frågan om möjligheter med gymnasial lärlingsanställning (GLA).  
Han informerar vid dagens möte om hur anställningarna har hanterats av fyra 
andra olika skolor i landet.  Lärlingsanställning ger lön. Kollektivavtal för 
branschen gäller när lönen bestäms. Det vanliga är att en GLA-elev startar 
med 60 % av den lägsta lönen. Lönen höjs sedan under GLA-tiden. Eleverna 
söker en anställning och tecknar ett anställningsavtal, oftast är ungdomen på 
gymnasieskolan ett halvår innan den är anställningsbar. Det har varit enklare 
att få lärlingsplatser i offentlig verksamhet. 
Utmaningen för Leksands gymnasium är att många av eleverna inte kommer 
från Leksand.  
Statsbidrag utbetalas med max 18 750 kr/termin + max 5000 kr/termin om 
eleven har en utbildad handledare. Bidraget kan minska om många skolor 
söker bidraget.   
Lämpligt att börja med anställning av barnskötare och undersköterska i 
Leksands kommun. Lönenivåerna regleras av arbetsgivaren. 
Marcus utreder frågan vidare och återkommer i ärendet om det är 
nödvändigt. 
 
 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund 
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§ 89 Dnr 2022/1241 

Information om studieverkstad - Däcken, Insjöns skola 

Beskrivning av ärendet 
Rektor Viktoria Hermansson informerar om verksamheterna på Insjöns 
skola. Där det för närvarande går 216 elever. Vissa av dem går i särskild 
undervisningsgrupp, ”Däcket”. 
Viktoria beskriver arbetsgången på Insjöns skola för barn i behov av särskilt 
stöd.  

• Gör extra anpassningar med Däckets hjälp samtidigt som en 
pedagogisk utredning startar. 

• Antingen fungerar EA (=visst stöd i Däcket) och då skrivs dessa in i 
elevens individuella utvecklingsplan, IUP-n, eller så behövs mer tid i 
Däcket (=så gott som all tid) och då fattas beslut om placering i 
särskild undervisningsgrupp och åtgärdsprogram (ÅP) upprättas.  

• Däckpedagogerna tar över. De har täta kontakter med hemmet, 
planeringstid per vecka med undervisningsansvarig, 
arbetslagshandledning varje vecka, dokumentation och metodupplägg 
med specialpedagog. 

• Varje vecka, med fast agenda, har man navmöten, däckmöten och 
hjulmöten. 

• De som jobbar i Däcket är personer som vill sträcka sig lite extra för 
att möta elever som många gånger utmanar oss vuxna och har 
utbildning eller får fortbildning. Personalen får handledning av 
specialpedagog, kurator och skolpsykolog. 

Viktoria informerar vidare om vinster med upplägget och elevröster. Hon 
betonar att ”efter 5,5 år har vi bara startat vår resa, men vi vågar säga att det 
verkligen känns att vi är på rätt väg”. Skattningarna för elevernas trygghet 
och studiero har ökat dramatiskt till OK nivåer, skattningarna i 
arbetsmiljöenkäter ligger högt och resultaten börjar visa stigande trend. 
Särskilda undervisningsgrupper (studieverkstäder) finns även på Åkerö skola 
och Sammilsdalskolan. 
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Beslutsunderlag 
Bildspel – Hur däcken får hjulen att rulla ett fungerande sätt att använda 
särskilda undervisningsgrupper.  

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor Viktoria Hermansson 
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§ 90 Dnr 2022/123 

Budgetprognoser utbildningssektorn 2022 

Beskrivning av ärendet 
I juni beslutade kommunfullmäktige om en ändringsbudget som innebar 
extra medel till utbildningssektorn. Tillskottet innebar 1,9 miljoner kronor 
(mnkr) utökad budgetram till grundskola för elever med särskilda behov och 
0,6 mnkr för statsbidraget skolmiljarden. Även gymnasieskolas budget 
utökades med 2,5 mnkr för ökade kostnader för interkommunala 
ersättningar. Totalt ökades ramen med ungefär 5 mnkr, vilket även är den 
stora förklaringen till att prognosen per augusti har förbättrats avsevärt 
jämfört med föregående prognos. Utöver nämnda budgettillskott har även 
prognosen för förskola förbättrats.  
 
Utbildningssektorn 
budgetavvikelse (mnkr) 

Prognos apr 
2022 

Prognos aug 
2022 

Förändring 

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

 
Sektorchef prognostiserar totalt sett ingen budgetavvikelse för året. I 
resultatet syns 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 och kostnad för enhetschef som 
budgeterats under arbete och stöd.  
 
Arbete och stöd prognostiserar ett överskott motsvarande +0,5 mnkr vilket 
beror på lägre personalkostnader och högre statsbidrag för nyanlända än 
budgeterat. Verksamhetens budget har från och med 1 juli flyttats till VIA-
nämnden.  
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Förskola förväntas generera ett överskott om +2,3 mnkr. Överskottet beror 
på att det förväntas något färre barn till hösten på några av de kommunala 
förskolorna, även om verksamheten räknar med fler barn än föregående 
prognos. Detta kräver lägre bemanning och genererar lägre kostnader än 
budgeterat. På årsbasis motsvarar volymförändringen ungefär 8 barn. I 
prognosen ingår även ökade intäkter för barnomsorgsavgifter, ökade 
statsbidrag och intäkter för ersättning av sjuklöner som påverkar prognosen 
positivt.  
 
Grundskola prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr för året. Den större 
förbättringen jämfört med föregående prognos beror framför allt på 
tillskotten i ändringsbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i juni. 
Budgettillskotten täcker de ökade kostnaderna verksamheten har för 
nystartad förberedelseklass för nyanlända elever på Insjöns skola och på 
tillkommande nyanlända elever i grundsärskola. I övrigt ses något lägre 
kostnader för köp av huvudverksamhet i annan kommun och på lägre 
lokalkostnader än budgeterat. I prognosen ingår även intäkter för ersättning 
av sjuklöner.  
 
Även gymnasieskolas prognos har förbättrat jämfört med föregående, vilket 
beror på tillskott i beslutad ändringsbudget. Detta står för 2,5 mnkr av 
förbättringen. Utöver det ses något högre personalkostnader till följd av 
utökad behov på idrott, gysär, e-sport, innebandysatsning och elever med 
stora utmaningar. Övrig del av underskottet förklaras av att inköp av 
elevdatorer som p.g.a. avtalsproblematik inte kunde köpas in under 2021. 
Samtidigt ses lägre kostnader för projektresa som inte kan genomföras och 
idrottsprofil.  
 
Kulturskolan prognostiserar ett mindre underskott vilket beror på kostnader 
för avgångsvederlag. I övrigt räknar inte verksamheten med några större 
budgetavvikelser.  
 
Kriget i Ukraina är en stor osäkerhetsfaktor som kan påverka kommande 
ekonomiska prognoser. Osäkerheten består både i hur många barn och elever 
som kan komma och hur stor andel av sektorns merkostnader som kommer 
täckas av bidrag från Migrationsverket. I nuvarande prognos räknar sektorn 
med att merparten av grundskolas utökade kostnader ska täckas av bidrag 
från Migrationsverket.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-29 
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Utskottets beslut 
1. Lägga information till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 
Rektor gymnasieskola 
Avdelningschef kulturskolan 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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§ 91 Dnr 2022/579 

Mål- och resultatrapport, utbildningssektorn 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna tar fram mål- och resultatrapport för 2022. Rapporten innehåller 
en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  Faktiska resultat utifrån 
angivna indikatorer blir redovisade i rapporten om sådana finns tillgängliga 
vid tidpunkten för rapportens framtagande. Avvikelser som framkommer blir 
redovisade i rapporten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-21 
Mål- och resultatrapport 2 utbildningssektorn 

Utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
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§ 92 Dnr 2022/1140 

Sammanträdesordning 2023 - utbildningsutskottet 

Beskrivning av ärendet 
Förslag på sammanträdesordning för utbildningsutskottet 2023. 
 

 Jan Feb Mar Apr Maj J
u
n
i    

J
u
l
i 

A
u
g 

Sep Okt Nov Dec 

Utbild-
ningsut-
skottet 
mån-
dagar el. 
tisdagar 
kl. 8.30  

24 
tis 

20 
mån 

21 
tis 
 
 

25 
tis 
 

23 
tis 

   
 

5 
tis 
 

3 
tis 
 
  

13 
mån 

11 
tis 
 

Beredning 
torsdagar  

kl. 14.30 

13 
Fre 

8.30 

9 9 13 11 
 

  
 

24 
aug 

21 
sept 

2 30 
nov 

Stopp-
datum 
för in-
lämning 
av 
ärenden 

10 7 7 11 9   
 

22 
aug 

19 
sept 

31 
okt 
 

28  
nov 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-27 

Utskottets beslut 
1. Fastställa sammanträdesordning för utbildningsutskottet 2023. 
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Beslutet skickas till 
Handläggare inom utbildningssektorn. 
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§ 93 Dnr 2022/197 

Minnesanteckningar Brukarråd 2022 - 
utbildningssektorn 

Beskrivning av ärendet 
Minnesanteckningar har inkommit från nedanstående brukarråd: 
Siljansnäs skola, 2022-09-27 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar brukarråd Siljansnäs skola 2022-09-27 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor Siljansnäs 
Sektorchef 
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§ 84 Dnr 2022/24 


Sektorchefen informerar 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 


• Det jobbas på enligt plan i de olika verksamheterna, ingen större 
sjukfrånvaro.  


• Förskolan har anställt Ing-Marie Olsen som ny rektor. Hon tillträder 
den 1 december. 


• Med start i september 2022 erbjuder Skolverket och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) skolhuvudmän 
återkommande kvalitetsdialoger. Syftet med dialogerna är att 
underlätta och stärka huvudmännens systematiska kvalitetsarbete och 
att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan. Skolverket 
kommer att besöka Leksands kommun, men i dagsläget vet vi inte 
när de kommer. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att öppna 
regionala skolkontor, i samverkan med Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Syftet är att komma ut i landet och komma 
närmare verksamheterna. Leksands kommun kommer tillhöra 
regionkontoret i Örebro, i vilket Dalarna, Värmland och Örebro 
ingår. 


• Verksamheterna jobbar på med läs- och skrivutveckling.  


• Mål- och uppdragsdialoger har genomförts med cheferna. 


• NIU-utbildningen, nationell idrottsutbildning, i hockey fungerar bra i 
Leksand. Skolorna och Leksands IF har ett bra samarbete. 


• V-klass är en lärplattform på gymnasiet. Vissa uppgifter har i en 
annan kommun läckt ut från systemet, men inget sådant har hänt i 
Leksand kommun. IT-avdelningen är dock informerade om 
händelsen. 


• Arbetsmiljöverket återkommer i november till Insjöns skola och 
förskolan för att se över verksamheten respektive rektorernas 
arbetssituation.  
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• Användandet av systemet för att rapportera tillbud och skador, KIA, 
har förbättrats. Carin kommer att rapportera mer om detta på mötet i 
november.  


• För första gången har elevantalet passerat 600 på Sammilsdalskolan. 
I skrivande stund går det 601 elever på skolan, varav 481 på 
högstadiet. 


• Många problem med Dalatrafiks skolbussar. Leksands kommun har 
tvingats att beställa extra bussar från en annan leverantör för att få 
ihop turerna. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


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


Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 2022 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar från utbildningssektorns 
samverkansmöte 2022-09-20. 
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


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


Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 
Fram till vecka 41 har kommunen tagit emot 59 av 60 placerade. 
Nio personer har flyttat till egna lägenheter, sex personer har återvänt, sex 
personer har ordnat eget boende provisoriskt och kvar på Insjöns hotell är det 
38 personer. 
Upphandling av boenden pågår. 
Förskolan – Tre barn från Ukraina är för närvarande inskrivna i förskolan. 
Ett på Siljansnäs förskola och två på Pelikanen. Den 1 november kommer ett 
barn till att börja på Pelikanen. Det har inte varit några svårigheter, tolk har 
funnits med vid introduktionen. Inga fler barn i kö till förskolan. 
Grundskolan – 26 elever är inskrivna, tre på Excel, resterande 23 i 
kommunala skolor - Sammilsdalskolan och Insjöns skola.  De finns i klass 
eller förberedelseverksamhet. För närvarande ingen kö. Problem med att 
man inte kan skriva in dem i skolan fullt ut. Här handlar det om stora 
politiska beslut, inte bara vad som beslutas i vår kommun. Vi vet inte hur 
länge massflyktsavtalet gäller och om några av de kan bli kvar i Sverige 
framöver. Vi hanterar alla våra elever i våra digitala verktyg och det 
försvårar hanteringen då de inte har något personnummer. 
Gymnasiet – fem ukrainska elever på språkintroduktion, ingen i kö. Enstaka 
ungdom har svårt att motivera sig till att delta och anstränga sig i studier. 
Möjligen beroende på oklar framtid i Sverige. 
Vuxenutbildningen har tillsammans med folkhögskolan kommit i gång med 
SFI-utbildning.  
 
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 87 Dnr 2021/668 


Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 


Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg lekare informerar om arbetsmiljön på 
Sammilsdalskolan. 


• Fortfarande intermistiskt slutbesked, men blir slutligt inom kort. 
Brandlarmet har testats en sista gång. Alla arbeten är utförda och 
godkända. 


• Programvaran i värmeväxlaren har krånglat och medfört ojämn 
värme, detta ska åtgärdas närmaste veckan. 


• Mindre akuta saker har fått vänta för att få i gång värme och 
ventilation, till exempel komplettering av skärmtak. 


• En del problem med skadegörelse har förekommit, men det börjar 
avta. 


• Diskussioner kring hur vi ska få ersättning för nedlagt tid samt 
försening pågår. 


• Utemiljön kommer att åtgärdas under höstlovet. Medel är äskat från 
investeringsbudgeten för åtgärder på Åkerö skolas skolgård och 
ytterligare åtgärder på Sammilsdalskolans skolgård till sommaren. 


• Myran – väntar på besked gällande leverans av material. Planen 
kvarstår att förskolan kommer i gång efter årsskiftet. Alla nuvarande 
värden ligger långt under gränsvärdena. 


 
 


 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
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§ 88 Dnr 2022/688 


Information om möjligheter med lärlingsanställningar 


Beskrivning av ärendet 
Rektor Marcus Zetterlund fick vid utskottsmötet 2022-05-30 i uppdrag att 
utreda frågan om möjligheter med gymnasial lärlingsanställning (GLA).  
Han informerar vid dagens möte om hur anställningarna har hanterats av fyra 
andra olika skolor i landet.  Lärlingsanställning ger lön. Kollektivavtal för 
branschen gäller när lönen bestäms. Det vanliga är att en GLA-elev startar 
med 60 % av den lägsta lönen. Lönen höjs sedan under GLA-tiden. Eleverna 
söker en anställning och tecknar ett anställningsavtal, oftast är ungdomen på 
gymnasieskolan ett halvår innan den är anställningsbar. Det har varit enklare 
att få lärlingsplatser i offentlig verksamhet. 
Utmaningen för Leksands gymnasium är att många av eleverna inte kommer 
från Leksand.  
Statsbidrag utbetalas med max 18 750 kr/termin + max 5000 kr/termin om 
eleven har en utbildad handledare. Bidraget kan minska om många skolor 
söker bidraget.   
Lämpligt att börja med anställning av barnskötare och undersköterska i 
Leksands kommun. Lönenivåerna regleras av arbetsgivaren. 
Marcus utreder frågan vidare och återkommer i ärendet om det är 
nödvändigt. 
 
 
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund 
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§ 89 Dnr 2022/1241 


Information om studieverkstad - Däcken, Insjöns skola 


Beskrivning av ärendet 
Rektor Viktoria Hermansson informerar om verksamheterna på Insjöns 
skola. Där det för närvarande går 216 elever. Vissa av dem går i särskild 
undervisningsgrupp, ”Däcket”. 
Viktoria beskriver arbetsgången på Insjöns skola för barn i behov av särskilt 
stöd.  


• Gör extra anpassningar med Däckets hjälp samtidigt som en 
pedagogisk utredning startar. 


• Antingen fungerar EA (=visst stöd i Däcket) och då skrivs dessa in i 
elevens individuella utvecklingsplan, IUP-n, eller så behövs mer tid i 
Däcket (=så gott som all tid) och då fattas beslut om placering i 
särskild undervisningsgrupp och åtgärdsprogram (ÅP) upprättas.  


• Däckpedagogerna tar över. De har täta kontakter med hemmet, 
planeringstid per vecka med undervisningsansvarig, 
arbetslagshandledning varje vecka, dokumentation och metodupplägg 
med specialpedagog. 


• Varje vecka, med fast agenda, har man navmöten, däckmöten och 
hjulmöten. 


• De som jobbar i Däcket är personer som vill sträcka sig lite extra för 
att möta elever som många gånger utmanar oss vuxna och har 
utbildning eller får fortbildning. Personalen får handledning av 
specialpedagog, kurator och skolpsykolog. 


Viktoria informerar vidare om vinster med upplägget och elevröster. Hon 
betonar att ”efter 5,5 år har vi bara startat vår resa, men vi vågar säga att det 
verkligen känns att vi är på rätt väg”. Skattningarna för elevernas trygghet 
och studiero har ökat dramatiskt till OK nivåer, skattningarna i 
arbetsmiljöenkäter ligger högt och resultaten börjar visa stigande trend. 
Särskilda undervisningsgrupper (studieverkstäder) finns även på Åkerö skola 
och Sammilsdalskolan. 
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Beslutsunderlag 
Bildspel – Hur däcken får hjulen att rulla ett fungerande sätt att använda 
särskilda undervisningsgrupper.  


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Rektor Viktoria Hermansson 
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§ 90 Dnr 2022/123 


Budgetprognoser utbildningssektorn 2022 


Beskrivning av ärendet 
I juni beslutade kommunfullmäktige om en ändringsbudget som innebar 
extra medel till utbildningssektorn. Tillskottet innebar 1,9 miljoner kronor 
(mnkr) utökad budgetram till grundskola för elever med särskilda behov och 
0,6 mnkr för statsbidraget skolmiljarden. Även gymnasieskolas budget 
utökades med 2,5 mnkr för ökade kostnader för interkommunala 
ersättningar. Totalt ökades ramen med ungefär 5 mnkr, vilket även är den 
stora förklaringen till att prognosen per augusti har förbättrats avsevärt 
jämfört med föregående prognos. Utöver nämnda budgettillskott har även 
prognosen för förskola förbättrats.  
 
Utbildningssektorn 
budgetavvikelse (mnkr) 


Prognos apr 
2022 


Prognos aug 
2022 


Förändring 


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


 
Sektorchef prognostiserar totalt sett ingen budgetavvikelse för året. I 
resultatet syns 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 och kostnad för enhetschef som 
budgeterats under arbete och stöd.  
 
Arbete och stöd prognostiserar ett överskott motsvarande +0,5 mnkr vilket 
beror på lägre personalkostnader och högre statsbidrag för nyanlända än 
budgeterat. Verksamhetens budget har från och med 1 juli flyttats till VIA-
nämnden.  
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Förskola förväntas generera ett överskott om +2,3 mnkr. Överskottet beror 
på att det förväntas något färre barn till hösten på några av de kommunala 
förskolorna, även om verksamheten räknar med fler barn än föregående 
prognos. Detta kräver lägre bemanning och genererar lägre kostnader än 
budgeterat. På årsbasis motsvarar volymförändringen ungefär 8 barn. I 
prognosen ingår även ökade intäkter för barnomsorgsavgifter, ökade 
statsbidrag och intäkter för ersättning av sjuklöner som påverkar prognosen 
positivt.  
 
Grundskola prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr för året. Den större 
förbättringen jämfört med föregående prognos beror framför allt på 
tillskotten i ändringsbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i juni. 
Budgettillskotten täcker de ökade kostnaderna verksamheten har för 
nystartad förberedelseklass för nyanlända elever på Insjöns skola och på 
tillkommande nyanlända elever i grundsärskola. I övrigt ses något lägre 
kostnader för köp av huvudverksamhet i annan kommun och på lägre 
lokalkostnader än budgeterat. I prognosen ingår även intäkter för ersättning 
av sjuklöner.  
 
Även gymnasieskolas prognos har förbättrat jämfört med föregående, vilket 
beror på tillskott i beslutad ändringsbudget. Detta står för 2,5 mnkr av 
förbättringen. Utöver det ses något högre personalkostnader till följd av 
utökad behov på idrott, gysär, e-sport, innebandysatsning och elever med 
stora utmaningar. Övrig del av underskottet förklaras av att inköp av 
elevdatorer som p.g.a. avtalsproblematik inte kunde köpas in under 2021. 
Samtidigt ses lägre kostnader för projektresa som inte kan genomföras och 
idrottsprofil.  
 
Kulturskolan prognostiserar ett mindre underskott vilket beror på kostnader 
för avgångsvederlag. I övrigt räknar inte verksamheten med några större 
budgetavvikelser.  
 
Kriget i Ukraina är en stor osäkerhetsfaktor som kan påverka kommande 
ekonomiska prognoser. Osäkerheten består både i hur många barn och elever 
som kan komma och hur stor andel av sektorns merkostnader som kommer 
täckas av bidrag från Migrationsverket. I nuvarande prognos räknar sektorn 
med att merparten av grundskolas utökade kostnader ska täckas av bidrag 
från Migrationsverket.  
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-29 
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Sammanträdesdatum 
2022-10-17 


 
  


Utbildningsutskottet   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


 


Utskottets beslut 
1. Lägga information till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 
Rektor gymnasieskola 
Avdelningschef kulturskolan 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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Sammanträdesdatum 
2022-10-17 


 
  


Utbildningsutskottet   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 91 Dnr 2022/579 


Mål- och resultatrapport, utbildningssektorn 2022 


Beskrivning av ärendet 
Sektorerna tar fram mål- och resultatrapport för 2022. Rapporten innehåller 
en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  Faktiska resultat utifrån 
angivna indikatorer blir redovisade i rapporten om sådana finns tillgängliga 
vid tidpunkten för rapportens framtagande. Avvikelser som framkommer blir 
redovisade i rapporten.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-21 
Mål- och resultatrapport 2 utbildningssektorn 


Utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
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Sammanträdesdatum 
2022-10-17 


 
  


Utbildningsutskottet   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 92 Dnr 2022/1140 


Sammanträdesordning 2023 - utbildningsutskottet 


Beskrivning av ärendet 
Förslag på sammanträdesordning för utbildningsutskottet 2023. 
 


 Jan Feb Mar Apr Maj J
u
n
i    


J
u
l
i 


A
u
g 


Sep Okt Nov Dec 


Utbild-
ningsut-
skottet 
mån-
dagar el. 
tisdagar 
kl. 8.30  


24 
tis 


20 
mån 


21 
tis 
 
 


25 
tis 
 


23 
tis 


   
 


5 
tis 
 


3 
tis 
 
  


13 
mån 


11 
tis 
 


Beredning 
torsdagar  


kl. 14.30 


13 
Fre 


8.30 


9 9 13 11 
 


  
 


24 
aug 


21 
sept 


2 30 
nov 


Stopp-
datum 
för in-
lämning 
av 
ärenden 


10 7 7 11 9   
 


22 
aug 


19 
sept 


31 
okt 
 


28  
nov 
 


 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-27 


Utskottets beslut 
1. Fastställa sammanträdesordning för utbildningsutskottet 2023. 
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Sammanträdesdatum 
2022-10-17 


 
  


Utbildningsutskottet   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Beslutet skickas till 
Handläggare inom utbildningssektorn. 
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Sammanträdesdatum 
2022-10-17 


 
  


Utbildningsutskottet   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 93 Dnr 2022/197 


Minnesanteckningar Brukarråd 2022 - 
utbildningssektorn 


Beskrivning av ärendet 
Minnesanteckningar har inkommit från nedanstående brukarråd: 
Siljansnäs skola, 2022-09-27 


Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar brukarråd Siljansnäs skola 2022-09-27 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Rektor Siljansnäs 
Sektorchef 
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