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§ 1 Dnr  

Presentation/Information 

Beskrivning av ärendet 
Alla närvarande presenterar sig. Sekreteraren informerar om praktiska 
detaljer kring arvode samt att inbjudan till ett antal utbildningar har skickats 
ut. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 2 Dnr 2023/41 

Presentation och information om verksamheten 

Beskrivning av ärendet 
Avdelningscheferna Lena Nilsson, förskolan och Per Westblom, 
kulturskolan, presenterar sina verksamheter. 
Kulturskolans chef Per Westblom informerar om verksamheten på 
kulturskolan. 600 elever är för närvarande inskrivna i kulturskolan, från 
elever i 3-årsåldern till en elev på 84 år. Per berättar om hur man jobbar för 
att rekrytera nya elever. Intresset för blåsinstrument är lite lägre bland 
barnen, varför man köpt in plastinstrument som eleverna i årskurserna F – 2 
får ta med sig hem. Dansen är populär och man har numera tillgång till nya 
danshallen i Leksandshallen. Det är kö till piano och gitarr.  
Per redogör vidare för den socioekonomiska kartläggningen som gjordes för 
några år sedan. Viljan hos kulturskolan är att den ska få vara gratis så att alla 
elever kan ta del. Tack vare kulturskolebidraget har det bland annat byggts 
en studio för film- och musikproduktion, startats dans för årskurserna F-2 
samt startats en Siljans folk/rock ensemble.   
Per informerar om övrig verksamhet som pågår i huset. Han berömmer 
personalen som är ryggraden i verksamheten och ställer upp på kvällar, 
helger och lov.  
Nästa stora föreställning är musikalen ”En värsting till syster”, som har 
premiär den 28 oktober. Mycket jobb med rollbesättning och repetitioner 
ligger framför.  
Avdelningschef förskolan, Lena Nilsson, presenterar sig och informerar om 
förskolans verksamhet. Kommunen har nio förskolor, med för närvarande 
491 barn inskrivna och 106 pedagoger, fyra rektorer och en specialpedagog. 
Dessutom har man en projektanställd förskollärare finansierad med medel 
från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det är ett projekt som 
pågår fram till sommaren med syfte att skapa lärmiljöer som på ett jämlikt 
sätt stödjer alla barn, speciellt dem med NPF.   
I kommunen finns också åtta fristående förskolor med 207 barn.  
Barnantalet minskar just nu i förskolan och utifrån prognos kommer 
minskningen pågå ytterligare några år.  
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Lena redogör vidare för vision 2030 – ”Vi har en av Sveriges bästa 
grundskolor” och vad förskolan kan bidra med i sammanhanget. 
Prioområden för förskolan i den delen är det systematiska kvalitetsarbetet, 
likvärdig förskola, pedagogernas arbetsmiljö samt förskolornas pedagogiska 
miljöer.  
Förskolan samarbetar med grundskolan och gymnasiet för att få fler 
skickliga läsare och Lena redogör för de verktyg som används.  
Lena påpekar att för att ha en hållbar förskola är pedagogiken, ekonomin och 
en bra arbetsmiljö viktiga delar. Hon ser också att förskolor med minst fyra 
avdelningar kan var en viktig kugge.   

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef förskolan Lena Nilsson 
Rektor kulturskolan Per Westblom 
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§ 3 Dnr 2023/5 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar om verksamheten. 
Grundskolan – Allt flyter på och är i gång. Sjukfrånvaron har lagt sig. 
Mycket jobb kring lokaler. Kapacitetsutredningen pågår via extern konsult. 
De ser över hur många elever/barn det är på respektive enhet, hur stor är ytan 
på respektive enhet och hur ventilationen fungerar.  Utredningen kommer 
ligga till grund för framtidens lokalbehov i framför allt grundskolan. 
Sammilsdalskolan kommer behöva mer lokaler för trä- respektive textilslöjd 
samt för hemkunskap. Befintliga lokaler kommer att byggas om. Carin 
redogör vidare för planerade ombyggnationer i Gärde och Tällbergs skolor. 
Eventuellt kommer paviljongerna på Brandmannen att flyttas till Tällbergs 
skola. Mera information om lokaler kommer vid nästa möte. 
Jobbet med skolgårdarna på Sammilsdalskolan och Åkerö skola fortgår. 
Läs- och skrivprojektet kommer redovisas framöver. 
Leksands gymnasium – verksamheten är i full gång. Öppet hus på lördag den 
28 januari. 
Fältarna - är viktiga för verksamheten på fritiden och i skolan. De kommer 
att komma till utskottet framöver för att presentera sin verksamhet. 
Bokslutet 2022 - ser bra ut för sektorn. Skriver för närvarande 
verksamhetsberättelser och sektorsplaner. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 4 Dnr 2022/1574 

Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - 
Kunskapsskolan i Sverige AB 2023 

Beskrivning av ärendet 
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola 
för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp. 
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Kunskapsskolan i Sverige AB 
åk F-9 år 2023 uppgår till: 86 300 kr per elev och år. 
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Kunskapsskolan i Sverige AB 
åk F-9 år 2023 enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 4 772 kr per 
elev och år. 
Ersättning för flexibla gruppen åk 7-9 uppgår till: 8 900 kr per elev år och år. 
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem för 
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall 
ett tilläggsbelopp. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Kunskapsskolan i Sverige AB 
åk F-3 år 2023 uppgår till: 32 400 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Kunskapsskolan i Sverige AB 
åk 4-6 år 2023 uppgår till: 22 700 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Kunskapsskolan i Sverige AB 
åk F-6 år 2023 enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 407 kr per 
elev och år. 

Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående grundskola, fritidshem 

och flexibla gruppen 2023. 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2022-12-20 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Kunskapsskolan i 

Sverige AB för en elev i åk F-9 år 2023 till 86 300 kr per elev och år. 
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2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Kunskapsskolan i 
Sverige AB för en elev i åk F-9 år 2023 enligt 
resursfördelningsmodellen till 4 772 kr per elev och år. 

3. Fastställa ersättning till fristående grundskola – Kunskapsskolan i 
Sverige AB för en elev i åk 7 - 9 flexibla gruppen år 2023 till 8 900 
kr per elev och år. 

4. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Kunskapsskolan i 
Sverige AB för en elev i fritidshem åk F-3 år 2023 till 32 400 kr per 
elev och år, netto. 

5. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Kunskapsskolan i 
Sverige AB för en elev i fritidshem åk 4 - 6 år 2023 till 22 700 kr per 
elev och år, netto. 

6. Fastställa bidraget till fristående fritidshem – Kunskapsskolan i 
Sverige AB för en elev i åk F-6 år 2023 enligt 
resursfördelningsmodellen till 3 407 kr per elev och år. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetskonom utbildningssektorn 
Avdelningschef grundskola 
Berörd skola 
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§ 5 Dnr 2023/6 

Val av kontaktpersoner/faddrar i utbildningsutskottet 

Beskrivning av ärendet 
Förteckningen över kontaktpersoner/faddrar behöver ses över i och med den 
nya mandatperioden. Samt att rektorsområdena inom förskolan har ändrats.  

Enhet 
 

Kontaktperson/fadder 

Gymnasiet  
 

Kaj Bergenhill (M) 

Kulturskolan 
 

Eva Kempff (C) 

Gärde skola 
 

Rickard Karlsson (ByP) 

Insjöns skola  
  

Jimmy Karlsson (ByP) 

Sammilsdalskolan 
 

Birgitta Dalin (M) 

Siljansnäs skola  
 

Susanne Albihn (S) 

Tällbergs skola  
 

Björn Larsson (C) 

Ullvi skola 
 

Björn Larsson (C) 

Åkerö skola 
 

Robin Malm (ByP) 

Nyckelpigan (Insjöns förskola) 
och Rosen 

Karin Lundström Johansson (C) 

Fjärilen (Djura),  
Furuliden och Pelikanen 

Stefan Samuelsson (SD) 

Myran och Källbacken 
 

Kaj Bergenhill (M) 

Siljansnäs förskola och Tällbergs 
förskola 

Lars Halvarson (S) 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-01-03 

Utskottets beslut 
1. Fastställa förteckningen över faddrar/kontaktpersoner enligt ovan. 

Beslutet skickas till 
Rektorer vid berörda förskolor och skolor 
Skoladministratörer vid respektive skolor 
Administratör förskolan 
Avdelningschef förskolan 
Avdelningschef grundskolan 
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§ 6 Dnr 2023/89 

Information om SSA-rikskonferens och skolriksdagen 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande Lars Halvarson (S) informerar om två konferenser, 
Skolriksdagen och SSA-rikskonferens (samarbete mellan skola och 
arbetsliv), som kommer pågå under vecka 19 i maj. Vid nästa utskottsmöte 
kommer det att beslutas om vilka som ska delta. 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 1 Dnr  


Presentation/Information 


Beskrivning av ärendet 
Alla närvarande presenterar sig. Sekreteraren informerar om praktiska 
detaljer kring arvode samt att inbjudan till ett antal utbildningar har skickats 
ut. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 2 Dnr 2023/41 


Presentation och information om verksamheten 


Beskrivning av ärendet 
Avdelningscheferna Lena Nilsson, förskolan och Per Westblom, 
kulturskolan, presenterar sina verksamheter. 
Kulturskolans chef Per Westblom informerar om verksamheten på 
kulturskolan. 600 elever är för närvarande inskrivna i kulturskolan, från 
elever i 3-årsåldern till en elev på 84 år. Per berättar om hur man jobbar för 
att rekrytera nya elever. Intresset för blåsinstrument är lite lägre bland 
barnen, varför man köpt in plastinstrument som eleverna i årskurserna F – 2 
får ta med sig hem. Dansen är populär och man har numera tillgång till nya 
danshallen i Leksandshallen. Det är kö till piano och gitarr.  
Per redogör vidare för den socioekonomiska kartläggningen som gjordes för 
några år sedan. Viljan hos kulturskolan är att den ska få vara gratis så att alla 
elever kan ta del. Tack vare kulturskolebidraget har det bland annat byggts 
en studio för film- och musikproduktion, startats dans för årskurserna F-2 
samt startats en Siljans folk/rock ensemble.   
Per informerar om övrig verksamhet som pågår i huset. Han berömmer 
personalen som är ryggraden i verksamheten och ställer upp på kvällar, 
helger och lov.  
Nästa stora föreställning är musikalen ”En värsting till syster”, som har 
premiär den 28 oktober. Mycket jobb med rollbesättning och repetitioner 
ligger framför.  
Avdelningschef förskolan, Lena Nilsson, presenterar sig och informerar om 
förskolans verksamhet. Kommunen har nio förskolor, med för närvarande 
491 barn inskrivna och 106 pedagoger, fyra rektorer och en specialpedagog. 
Dessutom har man en projektanställd förskollärare finansierad med medel 
från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det är ett projekt som 
pågår fram till sommaren med syfte att skapa lärmiljöer som på ett jämlikt 
sätt stödjer alla barn, speciellt dem med NPF.   
I kommunen finns också åtta fristående förskolor med 207 barn.  
Barnantalet minskar just nu i förskolan och utifrån prognos kommer 
minskningen pågå ytterligare några år.  
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Lena redogör vidare för vision 2030 – ”Vi har en av Sveriges bästa 
grundskolor” och vad förskolan kan bidra med i sammanhanget. 
Prioområden för förskolan i den delen är det systematiska kvalitetsarbetet, 
likvärdig förskola, pedagogernas arbetsmiljö samt förskolornas pedagogiska 
miljöer.  
Förskolan samarbetar med grundskolan och gymnasiet för att få fler 
skickliga läsare och Lena redogör för de verktyg som används.  
Lena påpekar att för att ha en hållbar förskola är pedagogiken, ekonomin och 
en bra arbetsmiljö viktiga delar. Hon ser också att förskolor med minst fyra 
avdelningar kan var en viktig kugge.   


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Avdelningschef förskolan Lena Nilsson 
Rektor kulturskolan Per Westblom 
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§ 3 Dnr 2023/5 


Sektorchefen informerar 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar om verksamheten. 
Grundskolan – Allt flyter på och är i gång. Sjukfrånvaron har lagt sig. 
Mycket jobb kring lokaler. Kapacitetsutredningen pågår via extern konsult. 
De ser över hur många elever/barn det är på respektive enhet, hur stor är ytan 
på respektive enhet och hur ventilationen fungerar.  Utredningen kommer 
ligga till grund för framtidens lokalbehov i framför allt grundskolan. 
Sammilsdalskolan kommer behöva mer lokaler för trä- respektive textilslöjd 
samt för hemkunskap. Befintliga lokaler kommer att byggas om. Carin 
redogör vidare för planerade ombyggnationer i Gärde och Tällbergs skolor. 
Eventuellt kommer paviljongerna på Brandmannen att flyttas till Tällbergs 
skola. Mera information om lokaler kommer vid nästa möte. 
Jobbet med skolgårdarna på Sammilsdalskolan och Åkerö skola fortgår. 
Läs- och skrivprojektet kommer redovisas framöver. 
Leksands gymnasium – verksamheten är i full gång. Öppet hus på lördag den 
28 januari. 
Fältarna - är viktiga för verksamheten på fritiden och i skolan. De kommer 
att komma till utskottet framöver för att presentera sin verksamhet. 
Bokslutet 2022 - ser bra ut för sektorn. Skriver för närvarande 
verksamhetsberättelser och sektorsplaner. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 4 Dnr 2022/1574 


Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - 
Kunskapsskolan i Sverige AB 2023 


Beskrivning av ärendet 
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola 
för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp. 
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Kunskapsskolan i Sverige AB 
åk F-9 år 2023 uppgår till: 86 300 kr per elev och år. 
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Kunskapsskolan i Sverige AB 
åk F-9 år 2023 enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 4 772 kr per 
elev och år. 
Ersättning för flexibla gruppen åk 7-9 uppgår till: 8 900 kr per elev år och år. 
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem för 
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall 
ett tilläggsbelopp. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Kunskapsskolan i Sverige AB 
åk F-3 år 2023 uppgår till: 32 400 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Kunskapsskolan i Sverige AB 
åk 4-6 år 2023 uppgår till: 22 700 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Kunskapsskolan i Sverige AB 
åk F-6 år 2023 enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 407 kr per 
elev och år. 


Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående grundskola, fritidshem 


och flexibla gruppen 2023. 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2022-12-20 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Kunskapsskolan i 


Sverige AB för en elev i åk F-9 år 2023 till 86 300 kr per elev och år. 
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2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Kunskapsskolan i 
Sverige AB för en elev i åk F-9 år 2023 enligt 
resursfördelningsmodellen till 4 772 kr per elev och år. 


3. Fastställa ersättning till fristående grundskola – Kunskapsskolan i 
Sverige AB för en elev i åk 7 - 9 flexibla gruppen år 2023 till 8 900 
kr per elev och år. 


4. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Kunskapsskolan i 
Sverige AB för en elev i fritidshem åk F-3 år 2023 till 32 400 kr per 
elev och år, netto. 


5. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Kunskapsskolan i 
Sverige AB för en elev i fritidshem åk 4 - 6 år 2023 till 22 700 kr per 
elev och år, netto. 


6. Fastställa bidraget till fristående fritidshem – Kunskapsskolan i 
Sverige AB för en elev i åk F-6 år 2023 enligt 
resursfördelningsmodellen till 3 407 kr per elev och år. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetskonom utbildningssektorn 
Avdelningschef grundskola 
Berörd skola 
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§ 5 Dnr 2023/6 


Val av kontaktpersoner/faddrar i utbildningsutskottet 


Beskrivning av ärendet 
Förteckningen över kontaktpersoner/faddrar behöver ses över i och med den 
nya mandatperioden. Samt att rektorsområdena inom förskolan har ändrats.  


Enhet 
 


Kontaktperson/fadder 


Gymnasiet  
 


Kaj Bergenhill (M) 


Kulturskolan 
 


Eva Kempff (C) 


Gärde skola 
 


Rickard Karlsson (ByP) 


Insjöns skola  
  


Jimmy Karlsson (ByP) 


Sammilsdalskolan 
 


Birgitta Dalin (M) 


Siljansnäs skola  
 


Susanne Albihn (S) 


Tällbergs skola  
 


Björn Larsson (C) 


Ullvi skola 
 


Björn Larsson (C) 


Åkerö skola 
 


Robin Malm (ByP) 


Nyckelpigan (Insjöns förskola) 
och Rosen 


Karin Lundström Johansson (C) 


Fjärilen (Djura),  
Furuliden och Pelikanen 


Stefan Samuelsson (SD) 


Myran och Källbacken 
 


Kaj Bergenhill (M) 


Siljansnäs förskola och Tällbergs 
förskola 


Lars Halvarson (S) 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-01-03 


Utskottets beslut 
1. Fastställa förteckningen över faddrar/kontaktpersoner enligt ovan. 


Beslutet skickas till 
Rektorer vid berörda förskolor och skolor 
Skoladministratörer vid respektive skolor 
Administratör förskolan 
Avdelningschef förskolan 
Avdelningschef grundskolan 
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§ 6 Dnr 2023/89 


Information om SSA-rikskonferens och skolriksdagen 


Beskrivning av ärendet 
Ordförande Lars Halvarson (S) informerar om två konferenser, 
Skolriksdagen och SSA-rikskonferens (samarbete mellan skola och 
arbetsliv), som kommer pågå under vecka 19 i maj. Vid nästa utskottsmöte 
kommer det att beslutas om vilka som ska delta. 
 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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