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§ 94 Dnr 2022/24 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 

• Arbetsmiljöverket har varit på återbesök efter förra årets inspektion. 
De har träffat HR-avdelningen, kommunchef, rektorerna på förskolan 
samt rektor på Insjöns skola. 

• På uppdrag av revisorerna har KPMG gjort en granskning kring 
grundskolerektorernas ledarskap - rapport inväntas.  

• Öppet hus på gymnasiet den 15 november. Informationsdag för 
årskurs 9-elever under dagen samt öppet hus på kvällen för elever 
och vårdnadshavare. Deltagit på gymnasiemässan i Mockfjärd. 
Många besökare i montern. 

• Tillsyner av de fristående verksamheterna inom förskolan har 
påbörjats och ska vara klara innan jul.  

• Frukostarna i förskolan har ifrågasatts. Sektorchefen tar med sig 
frågan till kostavdelningen och återkommer med svar vid nästa 
utskottsmöte. 

• Det är en tillfällig topp med många barn på Djura förskola, dock 
sjunker det totala barnantalet i kommunen framöver. 

• Nytt från 1 januari 2023 är uppsökande verksamhet av barn som är 
tre år fyllda och som inte går i förskolan. 

• Förskolan Myran är i sitt slutskede av entreprenaden för att få en 
långsiktigt välmående fastighet. Inflyttning och uppstart sker till 
vårterminen 2023. Mätresultaten är bättre än förväntade. Jurist 
inkopplad i den ekonomiska hanteringen. 

• Grundskolan har problem med skolskjutsar, vissa barn kommer inte 
till skolan i tid. Oro för att det kan bli fler hemmasittare på grund av 
inställda och försenade bussar. Kommundirektörerna har pratat med 
VD för Dalatrafik och hoppas på en lösning av skolskjutsarna. 

• Undervisningen i paviljongen på Sammilsdalskolan är i full gång. 
Det har varit mycket skadegörelse. Möjligheten att sätta upp kameror 
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i korridorerna såväl i Paviljongen som i huvudbyggnaden utreds 
tillsammans med Leksandsbostäder och säkerhets- och 
beredskapschef.  

• Personalen på Sammilsdalskolan och gymnasiet har via en 
konsultfirma fått en säkerhetsutbildning i ”pågående dödligt våld”.   

• Kulturskolan ska stå för underhållningen i samband med personalens 
julbord. De kommer även att delta vid julmarknaden och ge konserter 
inför julen.  

• Kvalitetsdialogerna med hjälp av Skolverket och specialpedagogiska 
skolmyndigheten, SPSM, verkar inte bli av. Skolverket inte har fått 
någon budget för detta av den nya regeringen. 

• En kvalitetsstrateg ska anställas till utbildningssektorn.  
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar från det senaste samverkansmötet, 
2022-10-25, för utbildningssektorn. 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

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

Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 
Finns barn i kommunens skolor och i förskolor. Det har inte varit någon ny 
tillströmning sen senaste mötet. Några har dock återvänt till Ukraina. Den 
stående punkten på dagordningen kommer att avslutas. Sektorchef 
återkommer i ärendet om det blir ändrade förhållanden. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 97 Dnr 2022/1380 

Elevfrånvaro 

Beskrivning av ärendet 
Måndagen den 31 oktober 2022 publicerade Falu-Kuriren en artikel om en 
elev som under en längre period inte varit i skolan.  
Utbildningschef informerade samma dag utskottets presidium, 
kommundirektör och kommunikationschef om innehållet i artikeln och hur 
skolan har hanterat ärendet. Information delges utskottet vid dagens möte av 
rektor Johan Nilsson. 
Vid dagens möte informerar avdelningschef grundskolan Annica Sandy 
Hedin om hanteringen av frånvaro i grundskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-07 
Presentation – Närvaro från skolstart till höstlov 
Tidningsartikel 
 

Utskottets beslut 
1. Uppdra till avdelningschef grundskolan att redovisa detaljerad 

statistik och åtgärder gällande frånvaron i årskurs 7 – 9 vid 
Sammilsdalskolan vid utskottet den 12 december 2022. 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, utbildningschef 
Annica Sandy-Hedin, avdelningschef grundskolan 
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§ 98 Dnr 2021/668 

Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 

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

• Alla tillstånd är klara och eleverna är på plats.  

• Vissa åtgärder som beställdes vid upphandling och installation 
kvarstår.  

• Med anledning av skadegörelsen installeras mer teknik och lås, samt 
att vissa småsaker kvarstår att åtgärda. 

• En bullerproblematik upplevs, men det är inget som stoppar driften. 

• Utemiljön är åtgärdad till viss del. En kompisgunga och Gagaboll-
rink är på plats. 

• Byggnaden möter behovet av kompletterande lokaler de närmaste 
åren. 

 

Beslutsunderlag 
Presentation – Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen och ärendet till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
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§ 99 Dnr 2021/447 

Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens möte informerar fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare om 
utförda åtgärder på Gärde och Ullvi skolor, samt om den fortsatta 
planeringen i inför år 2023 – 2024. 
Ullvi skola åtgärdat 2022 

• Utbyggnad två rum för elevhälsa och administration 
• Grupprum från utbyggnad 
• Anpassningar av personalrum och arbetsrum 

Gärde skola åtgärdat 2022 
• Utbyggnad av rum för elevhälsa och administration 
• Åtgärder för reglering av temperatur i arbetsrum 
• Tak för solskydd 
• Hiss för tillgänglighet till fritidshemmet ströks på grund av alltför 

komplicerad konstruktionslösning. Permanent fritidsutbyggnad i 
markplan projekteras i stället 

Fortsatt planering 2023 - 2024 
• Fritidsbyggnad Gärde 
• Slöjdsalsåtgärder i flertalet skolor 
• Arbetsrum för personal på flera skolor 
• Eventuella tillgänglighetsanpassningar 

 
 

 

Beslutsunderlag 
Presentation – Investeringsmedel arbetsmiljö grundskolan 
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Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
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§ 100 Dnr 2021/1373 

Utredning och plan för Leksands kommuns centrala 
skolfastigheter 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare redogör för pågående utredning 
och plan för Leksands kommuns centrala skolfastigheter. 

• För att kunna säkerställa en god lokalförsörjning för kommunens 
skolor på lång sikt behövs behovsanalyser som sätts samman till en 
lokalförsörjningsplan. 

• Förvaltningen startar med de centrala skolorna Sammilsdalskolan och 
Åkerö skola. 

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

• En intern analys visar att dagsläget är ansträngt och att det endast går 
att göra marginella justeringar.  

• Upphandling av pedagogisk konsult pågår. 
 

Beslutsunderlag 
Presentation - Utredning och plan för Leksands kommuns centrala 
skolfastigheter 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
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§ 101 Dnr 2022/499 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2022 

Beskrivning av ärendet 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom utbildningssektorn kvartal 3, 2022, redovisas. 
 

Beslutsunderlag 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom utbildningssektorn kvartal 3, 2022. 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-20 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 

12Protokoll utbildningsutskottet 2022-11-21
(Signerat, SHA-256 99FC01F297C8F5DD47BEEA4C3DCA01E13914A656272AE945D585ECDFB74BBC70)

Sida 12 av 20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

 
  

Utbildningsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 102 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 gymnasieskolans budget 
utökades med 2,5 mnkr för ökade kostnader för interkommunala 
ersättningar. Totalt ökades ramen med ungefär 5 mnkr. 
 
Prognosen per oktober visar på förbättrade prognoser för sektorchef, arbete 
och stöd samt förskola, medan övriga avdelningars prognoser försämrats 
något. Totalt sett har sektorns prognos förbättrats med ungefär 0,2 mnkr.  
 
Utbildningssektorn 
budgetavvikelse (mnkr) 

Prognos aug 
2022 

Prognos okt 
2022 

Förändring 

ektorchef 0,0 0,3 0,3 
Arbete och stöd 0,5 1,2 0,7 
Förskola 2,3 2,6 0,3 
Grundskola 0,9 0,4 -0,5 
Gymnasieskola -0,3 -0,9 -0,6 
Kulturskola -0,1 -0,2 -0,1 
Totalsumma 3,3 3,5 0,2 

 
Sektorchef prognostiserar totalt sett ett mindre överskott 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. Prognosförändringen beror främst på att 
man räknar med något lägre externa utredningskostnader under året jämfört 
med föregående prognos.  
 
Arbete och stöd prognostiserar ett överskott motsvarande +1,2 mnkr vilket 
beror på lägre personalkostnader och högre statsbidrag för nyanlända än 
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budgeterat. I resultatet ingår även lägre kostnader för åtgärdsanställningar 
under våren. Verksamhetens budget har från och med 1 juli 2022 flyttats till 
VIA-nämnden.  
 
Förskolan förväntas generera ett överskott om +2,6 mnkr. Överskottet beror 
på att det förväntas något färre barn till hösten på några av de kommunala 
förskolorna. Detta kräver lägre bemanning och genererar lägre kostnader än 
budgeterat. På årsbasis motsvarar volymförändringen ungefär 7 barn. I 
prognosen ingår även ökade intäkter för barnomsorgsavgifter, ökade 
statsbidrag och intäkter för ersättning av sjuklöner som påverkar prognosen 
positivt.  
 
Grundskolan prognostiserar ett överskott om +0,4 mnkr för året. 
Avdelningen har under året fått utökad budgetram i och med 
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 fristående 
verksamhet samt lägre lokalkostnader än budgeterat. I prognosen ingår även 
intäkter för ersättning av sjuklöner.  
 
Även gymnasieskolan har under året fått utökad budgetram efter beslut om 
ändringsbudget. Budgettillskottet ges för ökade kostnader för interkommunal 
ersättning. Prognosen visar däremot att de interkommunala kostnaderna 
fortsatt ser ut att öka. De senaste antagningssiffrorna visar att fler elever 
väljer gymnasieskola i annan kommun eller i fristående verksamhet. 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 på grund av 
avtalsproblematik inte kunde köpas in under 2021. Samtidigt ses lägre 
kostnader för projektresa som inte kan genomföras och lägre kostnader för 
idrottsprofil samt undervisningsmaterial.  
 
Kulturskolan prognostiserar ett mindre underskott vilket beror på kostnader 
för avgångsvederlag och företagshälsovård. I underskottet ingår även 
kostnader kopplat till kommunens nationaldagsfirande.  
 
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.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-15 
Presentation – Prognos utbildningssektorn per oktober 2022 

Utskottets beslut 
1. Lägga information till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef Utbildningssektorn 
Avdelningschef Förskola 
Avdelningschef Grundskola 
Rektor Gymnasieskola 
Avdelningschef Kulturskola 
Verksamhetsekonom Utbildningssektorn 
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§ 103 Dnr 2022/688 

Gymnasial lärlingsanställning 

Beskrivning av ärendet 
Idag bedrivs utbildning vid Leksands gymnasium både skolförlagt och i 
lärlingsform. Lärlingsutbildningen innebär att minst halva utbildningen är 
förlagd till en arbetsplats där arbetsplatsförlagt lärande, APL, sker. Eleverna 
som läser i lärlingsform får idag ett tusen kronor extra i bidrag från CSN för 
att täcka eventuella merkostnader, som till exempel resor. Idag har 
gymnasiet lärlingsutbildningar i programmen Barn- och fritid, inriktning 
pedagogiskt och socialt arbete, Försäljning- och serviceprogrammet, Hotell- 
och turismprogrammet, Hantverksprogrammet frisör, Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering och inriktning bageri 
och konditori samt Vård- och omsorgsprogrammet. 
Gymnasial lärlingsanställning (GLA) innebär att eleverna blir anställda och 
på så sätt även får lön utöver ersättningen från CSN och studiebidraget. Lag 
om gymnasial lärlingsanställning 2014:421 reglerar formerna för 
anställningen. Leksands gymnasium har för avsikt att ta fram rutiner för att 
göra det möjligt för arbetsplatser att erbjuda GLA inom ramen för befintliga 
lärlingsprogram. 
Att erbjuda elever en anställning redan under utbildningstiden skulle öka 
attraktionskraften inom ovan nämnda utbildningar och skulle på så sätt bidra 
till kompetensförsörjning och rekrytering. Det är en möjlighet för 
arbetsgivare att skola in och forma den framtida personalen i en verksamhet 
och även ställa något högre krav. Det är även en möjlighet för arbetsgivarna 
att locka eleverna att stanna kvar i verksamheten efter examen och en 
möjlighet att säkra vikarier under planerade ledigheter och sjukfrånvaro. 
En inventering har gjorts med fyra andra skolor i Göteborg, Kungsbacka, 
Helsingborg och Växjö. Alla är samstämmiga i att det är klokt att avsätta ett 
begränsat antal GLA-platser per år som är sökbara som i ett ordinarie 
anställningsförfarande. Potentiella arbetsplatser i de kommunala 
verksamheterna finansieras i respektive avdelning/enhets befintliga budget 
och eleverna får söka platserna och kallas till anställningsintervju av chefen 
på arbetsplatsen. Oftast är det en introduktionsperiod på skolan på en till två 
terminer innan eleverna kan söka GLA. Det ser olika ut i olika branscher. 
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Lönesättning 
När det gäller lönesättning gäller kollektivavtal för branschen. En vanlig 
lönenivå är att en GLA-elev startar med 60% av lägsta lönen. Lönen ökar 
succesivt under utbildningstiden och nedan är ett exempel. 
Åk 1 60% av lägsta lön. 
Åk 2 70% av lägsta lön. 
Åk 3 85% av lägsta lön. 

Statsbidrag 
Arbetsgivare som har en lärlingselev eller GLA-elev får statsbidrag på max 
18 750 kr per termin + max 5 000 kr/termin om det finns en handledare som 
genomgått en av Skolverkets godkända handledarutbildningar. Bidraget kan 
minska om många skolor söker bidraget. Det är skolan som söker bidraget 
och betalar ut det till arbetsgivaren. 
Mer information om GLA 
Mer information finns på https://gymnasielarling.se/for-foretag/anstall-en-
larling/  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att det är en mycket bra utveckling av redan befintliga 
lärlingsprogram vid Leksands gymnasium 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Lag om Gymnasial lärlingsanställning 2014:421 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Marcus Zetterlund, rektor Leksands Gymnasium 
Carin Fredlin, sektorchef Utbildningssektorn 
HR-avdelningen 
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§ 104 Dnr 2022/602 

Utbildningsutskottets beslutade uppdrag 2022 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av uppdragsstatus av beslutade uppdrag 2022, kvartal 3. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Utbildningsutskottets beslutade uppdrag 2022, kvartal 3 
Rapport - Rapport – uppdrag utbildningsutskottet kvartal 3 2022 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Minnesanteckningar Brukarråd 2022 - 
utbildningssektorn 

Beskrivning av ärendet 
Minnesanteckningar har inkommit från nedanstående brukarråd: 
Ullvi skola 2022-10-13 
Tällberg skola 2022-10-04 
Sammilsdalskolan 2022-10-11 
Åkerö skola 2022-10-04 
Gärde skola 2022-10-06 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-20 
Minnesanteckningar Ullvi skola 2022-10-13 
Minnesanteckningar Tällbergs skola 2022-10-04 
Minnesanteckningar Sammilsdalskolan 2022-10-11 
Minnesanteckningar Åkerö skola 2022-10-04 
Minnesanteckningar Gärde skola 2022-10-06 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor Ullvi och Tällbergs skolor 
Rektor Åkerö och Gärde skolor 
Rektor Sammilsdalskolan 
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§ 94 Dnr 2022/24 


Sektorchefen informerar 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 


• Arbetsmiljöverket har varit på återbesök efter förra årets inspektion. 
De har träffat HR-avdelningen, kommunchef, rektorerna på förskolan 
samt rektor på Insjöns skola. 


• På uppdrag av revisorerna har KPMG gjort en granskning kring 
grundskolerektorernas ledarskap - rapport inväntas.  


• Öppet hus på gymnasiet den 15 november. Informationsdag för 
årskurs 9-elever under dagen samt öppet hus på kvällen för elever 
och vårdnadshavare. Deltagit på gymnasiemässan i Mockfjärd. 
Många besökare i montern. 


• Tillsyner av de fristående verksamheterna inom förskolan har 
påbörjats och ska vara klara innan jul.  


• Frukostarna i förskolan har ifrågasatts. Sektorchefen tar med sig 
frågan till kostavdelningen och återkommer med svar vid nästa 
utskottsmöte. 


• Det är en tillfällig topp med många barn på Djura förskola, dock 
sjunker det totala barnantalet i kommunen framöver. 


• Nytt från 1 januari 2023 är uppsökande verksamhet av barn som är 
tre år fyllda och som inte går i förskolan. 


• Förskolan Myran är i sitt slutskede av entreprenaden för att få en 
långsiktigt välmående fastighet. Inflyttning och uppstart sker till 
vårterminen 2023. Mätresultaten är bättre än förväntade. Jurist 
inkopplad i den ekonomiska hanteringen. 


• Grundskolan har problem med skolskjutsar, vissa barn kommer inte 
till skolan i tid. Oro för att det kan bli fler hemmasittare på grund av 
inställda och försenade bussar. Kommundirektörerna har pratat med 
VD för Dalatrafik och hoppas på en lösning av skolskjutsarna. 


• Undervisningen i paviljongen på Sammilsdalskolan är i full gång. 
Det har varit mycket skadegörelse. Möjligheten att sätta upp kameror 
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i korridorerna såväl i Paviljongen som i huvudbyggnaden utreds 
tillsammans med Leksandsbostäder och säkerhets- och 
beredskapschef.  


• Personalen på Sammilsdalskolan och gymnasiet har via en 
konsultfirma fått en säkerhetsutbildning i ”pågående dödligt våld”.   


• Kulturskolan ska stå för underhållningen i samband med personalens 
julbord. De kommer även att delta vid julmarknaden och ge konserter 
inför julen.  


• Kvalitetsdialogerna med hjälp av Skolverket och specialpedagogiska 
skolmyndigheten, SPSM, verkar inte bli av. Skolverket inte har fått 
någon budget för detta av den nya regeringen. 


• En kvalitetsstrateg ska anställas till utbildningssektorn.  
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


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


Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 2022 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar från det senaste samverkansmötet, 
2022-10-25, för utbildningssektorn. 
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 


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


Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 
Finns barn i kommunens skolor och i förskolor. Det har inte varit någon ny 
tillströmning sen senaste mötet. Några har dock återvänt till Ukraina. Den 
stående punkten på dagordningen kommer att avslutas. Sektorchef 
återkommer i ärendet om det blir ändrade förhållanden. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 97 Dnr 2022/1380 


Elevfrånvaro 


Beskrivning av ärendet 
Måndagen den 31 oktober 2022 publicerade Falu-Kuriren en artikel om en 
elev som under en längre period inte varit i skolan.  
Utbildningschef informerade samma dag utskottets presidium, 
kommundirektör och kommunikationschef om innehållet i artikeln och hur 
skolan har hanterat ärendet. Information delges utskottet vid dagens möte av 
rektor Johan Nilsson. 
Vid dagens möte informerar avdelningschef grundskolan Annica Sandy 
Hedin om hanteringen av frånvaro i grundskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-07 
Presentation – Närvaro från skolstart till höstlov 
Tidningsartikel 
 


Utskottets beslut 
1. Uppdra till avdelningschef grundskolan att redovisa detaljerad 


statistik och åtgärder gällande frånvaron i årskurs 7 – 9 vid 
Sammilsdalskolan vid utskottet den 12 december 2022. 


Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, utbildningschef 
Annica Sandy-Hedin, avdelningschef grundskolan 
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§ 98 Dnr 2021/668 


Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 


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


• Alla tillstånd är klara och eleverna är på plats.  


• Vissa åtgärder som beställdes vid upphandling och installation 
kvarstår.  


• Med anledning av skadegörelsen installeras mer teknik och lås, samt 
att vissa småsaker kvarstår att åtgärda. 


• En bullerproblematik upplevs, men det är inget som stoppar driften. 


• Utemiljön är åtgärdad till viss del. En kompisgunga och Gagaboll-
rink är på plats. 


• Byggnaden möter behovet av kompletterande lokaler de närmaste 
åren. 


 


Beslutsunderlag 
Presentation – Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen och ärendet till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
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§ 99 Dnr 2021/447 


Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan 


Beskrivning av ärendet 
Vid dagens möte informerar fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare om 
utförda åtgärder på Gärde och Ullvi skolor, samt om den fortsatta 
planeringen i inför år 2023 – 2024. 
Ullvi skola åtgärdat 2022 


• Utbyggnad två rum för elevhälsa och administration 
• Grupprum från utbyggnad 
• Anpassningar av personalrum och arbetsrum 


Gärde skola åtgärdat 2022 
• Utbyggnad av rum för elevhälsa och administration 
• Åtgärder för reglering av temperatur i arbetsrum 
• Tak för solskydd 
• Hiss för tillgänglighet till fritidshemmet ströks på grund av alltför 


komplicerad konstruktionslösning. Permanent fritidsutbyggnad i 
markplan projekteras i stället 


Fortsatt planering 2023 - 2024 
• Fritidsbyggnad Gärde 
• Slöjdsalsåtgärder i flertalet skolor 
• Arbetsrum för personal på flera skolor 
• Eventuella tillgänglighetsanpassningar 


 
 


 


Beslutsunderlag 
Presentation – Investeringsmedel arbetsmiljö grundskolan 
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Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
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§ 100 Dnr 2021/1373 


Utredning och plan för Leksands kommuns centrala 
skolfastigheter 


Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare redogör för pågående utredning 
och plan för Leksands kommuns centrala skolfastigheter. 


• För att kunna säkerställa en god lokalförsörjning för kommunens 
skolor på lång sikt behövs behovsanalyser som sätts samman till en 
lokalförsörjningsplan. 


• Förvaltningen startar med de centrala skolorna Sammilsdalskolan och 
Åkerö skola. 


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


• En intern analys visar att dagsläget är ansträngt och att det endast går 
att göra marginella justeringar.  


• Upphandling av pedagogisk konsult pågår. 
 


Beslutsunderlag 
Presentation - Utredning och plan för Leksands kommuns centrala 
skolfastigheter 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
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§ 101 Dnr 2022/499 


Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2022 


Beskrivning av ärendet 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom utbildningssektorn kvartal 3, 2022, redovisas. 
 


Beslutsunderlag 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom utbildningssektorn kvartal 3, 2022. 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-20 
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 102 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 gymnasieskolans budget 
utökades med 2,5 mnkr för ökade kostnader för interkommunala 
ersättningar. Totalt ökades ramen med ungefär 5 mnkr. 
 
Prognosen per oktober visar på förbättrade prognoser för sektorchef, arbete 
och stöd samt förskola, medan övriga avdelningars prognoser försämrats 
något. Totalt sett har sektorns prognos förbättrats med ungefär 0,2 mnkr.  
 
Utbildningssektorn 
budgetavvikelse (mnkr) 


Prognos aug 
2022 


Prognos okt 
2022 


Förändring 


ektorchef 0,0 0,3 0,3 
Arbete och stöd 0,5 1,2 0,7 
Förskola 2,3 2,6 0,3 
Grundskola 0,9 0,4 -0,5 
Gymnasieskola -0,3 -0,9 -0,6 
Kulturskola -0,1 -0,2 -0,1 
Totalsumma 3,3 3,5 0,2 


 
Sektorchef prognostiserar totalt sett ett mindre överskott 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. Prognosförändringen beror främst på att 
man räknar med något lägre externa utredningskostnader under året jämfört 
med föregående prognos.  
 
Arbete och stöd prognostiserar ett överskott motsvarande +1,2 mnkr vilket 
beror på lägre personalkostnader och högre statsbidrag för nyanlända än 
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budgeterat. I resultatet ingår även lägre kostnader för åtgärdsanställningar 
under våren. Verksamhetens budget har från och med 1 juli 2022 flyttats till 
VIA-nämnden.  
 
Förskolan förväntas generera ett överskott om +2,6 mnkr. Överskottet beror 
på att det förväntas något färre barn till hösten på några av de kommunala 
förskolorna. Detta kräver lägre bemanning och genererar lägre kostnader än 
budgeterat. På årsbasis motsvarar volymförändringen ungefär 7 barn. I 
prognosen ingår även ökade intäkter för barnomsorgsavgifter, ökade 
statsbidrag och intäkter för ersättning av sjuklöner som påverkar prognosen 
positivt.  
 
Grundskolan prognostiserar ett överskott om +0,4 mnkr för året. 
Avdelningen har under året fått utökad budgetram i och med 
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 fristående 
verksamhet samt lägre lokalkostnader än budgeterat. I prognosen ingår även 
intäkter för ersättning av sjuklöner.  
 
Även gymnasieskolan har under året fått utökad budgetram efter beslut om 
ändringsbudget. Budgettillskottet ges för ökade kostnader för interkommunal 
ersättning. Prognosen visar däremot att de interkommunala kostnaderna 
fortsatt ser ut att öka. De senaste antagningssiffrorna visar att fler elever 
väljer gymnasieskola i annan kommun eller i fristående verksamhet. 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 på grund av 
avtalsproblematik inte kunde köpas in under 2021. Samtidigt ses lägre 
kostnader för projektresa som inte kan genomföras och lägre kostnader för 
idrottsprofil samt undervisningsmaterial.  
 
Kulturskolan prognostiserar ett mindre underskott vilket beror på kostnader 
för avgångsvederlag och företagshälsovård. I underskottet ingår även 
kostnader kopplat till kommunens nationaldagsfirande.  
 
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.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-15 
Presentation – Prognos utbildningssektorn per oktober 2022 


Utskottets beslut 
1. Lägga information till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Sektorchef Utbildningssektorn 
Avdelningschef Förskola 
Avdelningschef Grundskola 
Rektor Gymnasieskola 
Avdelningschef Kulturskola 
Verksamhetsekonom Utbildningssektorn 
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§ 103 Dnr 2022/688 


Gymnasial lärlingsanställning 


Beskrivning av ärendet 
Idag bedrivs utbildning vid Leksands gymnasium både skolförlagt och i 
lärlingsform. Lärlingsutbildningen innebär att minst halva utbildningen är 
förlagd till en arbetsplats där arbetsplatsförlagt lärande, APL, sker. Eleverna 
som läser i lärlingsform får idag ett tusen kronor extra i bidrag från CSN för 
att täcka eventuella merkostnader, som till exempel resor. Idag har 
gymnasiet lärlingsutbildningar i programmen Barn- och fritid, inriktning 
pedagogiskt och socialt arbete, Försäljning- och serviceprogrammet, Hotell- 
och turismprogrammet, Hantverksprogrammet frisör, Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering och inriktning bageri 
och konditori samt Vård- och omsorgsprogrammet. 
Gymnasial lärlingsanställning (GLA) innebär att eleverna blir anställda och 
på så sätt även får lön utöver ersättningen från CSN och studiebidraget. Lag 
om gymnasial lärlingsanställning 2014:421 reglerar formerna för 
anställningen. Leksands gymnasium har för avsikt att ta fram rutiner för att 
göra det möjligt för arbetsplatser att erbjuda GLA inom ramen för befintliga 
lärlingsprogram. 
Att erbjuda elever en anställning redan under utbildningstiden skulle öka 
attraktionskraften inom ovan nämnda utbildningar och skulle på så sätt bidra 
till kompetensförsörjning och rekrytering. Det är en möjlighet för 
arbetsgivare att skola in och forma den framtida personalen i en verksamhet 
och även ställa något högre krav. Det är även en möjlighet för arbetsgivarna 
att locka eleverna att stanna kvar i verksamheten efter examen och en 
möjlighet att säkra vikarier under planerade ledigheter och sjukfrånvaro. 
En inventering har gjorts med fyra andra skolor i Göteborg, Kungsbacka, 
Helsingborg och Växjö. Alla är samstämmiga i att det är klokt att avsätta ett 
begränsat antal GLA-platser per år som är sökbara som i ett ordinarie 
anställningsförfarande. Potentiella arbetsplatser i de kommunala 
verksamheterna finansieras i respektive avdelning/enhets befintliga budget 
och eleverna får söka platserna och kallas till anställningsintervju av chefen 
på arbetsplatsen. Oftast är det en introduktionsperiod på skolan på en till två 
terminer innan eleverna kan söka GLA. Det ser olika ut i olika branscher. 
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Lönesättning 
När det gäller lönesättning gäller kollektivavtal för branschen. En vanlig 
lönenivå är att en GLA-elev startar med 60% av lägsta lönen. Lönen ökar 
succesivt under utbildningstiden och nedan är ett exempel. 
Åk 1 60% av lägsta lön. 
Åk 2 70% av lägsta lön. 
Åk 3 85% av lägsta lön. 


Statsbidrag 
Arbetsgivare som har en lärlingselev eller GLA-elev får statsbidrag på max 
18 750 kr per termin + max 5 000 kr/termin om det finns en handledare som 
genomgått en av Skolverkets godkända handledarutbildningar. Bidraget kan 
minska om många skolor söker bidraget. Det är skolan som söker bidraget 
och betalar ut det till arbetsgivaren. 
Mer information om GLA 
Mer information finns på https://gymnasielarling.se/for-foretag/anstall-en-
larling/  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att det är en mycket bra utveckling av redan befintliga 
lärlingsprogram vid Leksands gymnasium 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Lag om Gymnasial lärlingsanställning 2014:421 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Marcus Zetterlund, rektor Leksands Gymnasium 
Carin Fredlin, sektorchef Utbildningssektorn 
HR-avdelningen 
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§ 104 Dnr 2022/602 


Utbildningsutskottets beslutade uppdrag 2022 


Beskrivning av ärendet 
Redovisning av uppdragsstatus av beslutade uppdrag 2022, kvartal 3. 
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Utbildningsutskottets beslutade uppdrag 2022, kvartal 3 
Rapport - Rapport – uppdrag utbildningsutskottet kvartal 3 2022 
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


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


Minnesanteckningar Brukarråd 2022 - 
utbildningssektorn 


Beskrivning av ärendet 
Minnesanteckningar har inkommit från nedanstående brukarråd: 
Ullvi skola 2022-10-13 
Tällberg skola 2022-10-04 
Sammilsdalskolan 2022-10-11 
Åkerö skola 2022-10-04 
Gärde skola 2022-10-06 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-20 
Minnesanteckningar Ullvi skola 2022-10-13 
Minnesanteckningar Tällbergs skola 2022-10-04 
Minnesanteckningar Sammilsdalskolan 2022-10-11 
Minnesanteckningar Åkerö skola 2022-10-04 
Minnesanteckningar Gärde skola 2022-10-06 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Rektor Ullvi och Tällbergs skolor 
Rektor Åkerö och Gärde skolor 
Rektor Sammilsdalskolan 
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