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Tjänstgörande ersättare
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Karin Andersson (C)
Ewa Hjort Axklint (L)
Ros-Marie Svanborg (S)
Lennart Ljung (S)
Oliver Rolands (KD)

Tjänstemän
Carin Fredlin, sektorschef
Helén Norling, nämndsekreterare
Joel Johansson, kvalitetsutvecklare § 25-26, § 35-36
Annica Sandy Hedin, avd-chef grundskolan § 25-26, 
§ 32-33, § 37
Linda Karlsson, avd-chef förskolan § 25-27
Marcus Zetterlund, rektor gymnasiet § 25-26, § 35-36
Zilha Fific, avd-chef familj och stöd § 25-26, § 39-40
Per Westblom, rektor kulturskolan § 25-26

Övriga
Lena Ryen Laxton, folkhälsoplanerare (närvarorätt) 
 § 32-34, del av § 35 (ej beslut) 
Andriette Ivarsson, adm-chef  (närvarorätt)  § 31-32
Elever från Åkerö skola årskurs 9 (närvarorätt) 

 § 37

Justeringens plats och tid Administrativ service 2019-03-25 kl 10.00

Underskrifter
Paragrafer 21-41

Ordförande
Tomas Bergsten (C)

Justerare
Yvonne Ineteg (V)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utskottet för lärande och stöd

Sammanträdesdatum 2019-03-18

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-26 Datum då anslaget tas ned 2019-04-17

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Helén Norling
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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 21 Brukarråd
§ 22 Rapport av upplevda kränkningar bland elever vid Leksands gymnasium
§ 23 Rapporter gällande Skolinspektionen
§ 24 Personal- och elevärenden
§ 25 Sektorsplan 2019
§ 26 Kvalitetsredovisningar 2018 och verksamhetsplaner 2019
§ 27 Information om förskolekön
§ 28 Redovisning av sjukfrånvaro
§ 29 Budgetprognos 2019
§ 30 Interkommunala ersättningar förskolan 2018 samt ersättning till fristående 

verksamhet 
§ 31 Interkommunala ersättningar samt bidrag till fristående verksamhet - grundskolan 

2018
§ 32 Svar på medborgarförslag om att barnen från f.d. Sjugare skolas 

upptagningsområde i framtiden bör tillhöra Tällbergs skola 
§ 33 Förändringar grundskolan läsåret 2019/2020
§ 34 Lägesbild om sociala risker inom Leksands kommun
§ 35 Utfall betyg vid Leksands gymnasium vårterminen 2018
§ 36 Information om söktryck vid Leksands gymnasium
§ 37 Elever vid Åkerö högstadium besöker utskottet 
§ 38 Dialog med rektorsgruppen gällande grundskoleorganisationen
§ 39 Ekonomiskt bistånd och placeringar
§ 40 Översyn effektiv organisation - individ- och familjeomsorgen
§ 41 Punkter till nästkommande sammanträde
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§ 21 Dnr 2019/111

Brukarråd

Beskrivning av ärendet
Protokoll har inkommit från nedanstående brukarråd. En kort redogörelse 
lämnas av de politiker som närvarade vid respektive möte.

a) Tällbergs skola, 2019-02-06
b) Furuliden och Pelikanen, 2019-02-21
c) Gärde skola, 2019-02-22
d) Sammilsdalskolan, 2019-02-13
e) Ullvi skola, 2019-02-20
f) Siljansnäs skola och förskola, 2019-02-18

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
Avdelningschef förskolan Linda Karlsson
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§ 22 Dnr 2019/9

Rapport av upplevda kränkningar bland elever vid 
Leksands gymnasium

Beskrivning av ärendet
Rapport lämnas av upplevda kränkningar bland elever på Leksands 
gymnasium.

Skola/Förskola Årskurs Antal Start av 
utredning

Avslut av 
utredning

Rapporterad 
sektorchef

Rapporterad 
utskottet

Leksands gymnasium 16 1 2019-02-11 2019-02-12 2019-03-18

Beslutsunderlag
Rapport av upplevda kränkningar bland elever på Leksands gymnasium, 
daterad 2019-03-07

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Rektor gymnasiet Marcus Zetterlund
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§ 23 Dnr 2019/154

Rapporter gällande Skolinspektionen

Beskrivning av ärendet
Från senaste utskottssammanträdet har inget nytt tillkommit i de ärenden 
som är aktuella hos Skolinspektionen.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
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§ 24 Dnr 2019/153

Personal- och elevärenden

Beskrivning av ärendet
Vid Tällbergs skola saknas en fritidspedagog och rekrytering pågår. 
Bristen på utbildade fritidspedagoger har resulterat i att endast två personer 
sökt aktuell tjänst. Situationen upplevs som bekymmersam. Personal har 
tillfälligt flyttats från Ullvi till Tällberg för att lösa den uppkomna 
situationen.
Vid Gärde skola kommer det till hösten att behöva rekryteras personer till ett 
flertal tjänster, bland annat fritidspedagog, bildlärare och idrottslärare. Även 
där upplevs situationen som bekymmersam. 

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
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§ 25 Dnr 2019/218

Sektorsplan 2019

Beskrivning av ärendet
Sektorschef Carin Fredlin tillsammans med kvalitetsutvecklare Joel 
Johansson redovisar sektorsplan för lärande och stöd 2019.

Sektorplanen är det övergripande styrdokumentet för verksamheterna, där 
sektorn beskriver hur arbetet ska gå till för att förverkliga vision och mål. 
Syftet med sektorplanen är att skapa förståelse och insikt om vem vi är till 
för, vad vi kan erbjuda och vilket uppdrag vi har.

På förvaltningsnivå har följande fokusområden tagits fram för 2019:
- Hållbart medarbetarskap
- Digitalisering

Fokusområdena ska ses som strategiskt viktiga delar att arbeta med för att 
förvaltningen ska kunna nå de politiskt satta målen. Respektive sektor, 
avdelning och enhet bryter i sin tur ned fokusområdena utifrån sin 
verksamhets identifierade behov inom fokusområdet. För vissa verksamheter 
kan det handla om ledarskapet och inom andra kan fokus ligga mer på att 
minska sjukfrånvaro. Dock hänger de olika delarna för det mesta ihop, och 
oavsett vald insats är målsättningen att förbättra resultatet inom 
fokusområdet som helhet. 

Utöver förvaltningens fokusområden, som även ska genomsyra sektorns 
olika verksamheter, har ytterligare två fokusområden identifierats utifrån det 
som har framkommit via avdelningarnas verksamhetsrapporter och 
kvalitetsredovisningar. Dessa områden är:
- Motverka psykisk ohälsa 
- Ekonomi i balans

Beslutsunderlag
Sektorsplan lärande och stöd 2019
Powerpointpresentation, sektor- och verksamhetsplaner 2019

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson
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§ 26 Dnr 2019/319

Kvalitetsredovisningar 2018 och verksamhetsplaner 
2019

Beskrivning av ärendet
Avdelningscheferna för nedanstående avdelningar inom sektorn tillsammans 
med kvalitetsutvecklare redogör för kvalitetsredovisningar 2018 och 
verksamhetsplaner 2019 för respektive avdelning:

a) Förskola 
b) Förskoleklasser, grundskolor, grundsärskola samt fritidshem 
c) Leksands gymnasium och Leksands gymnasiesärskola 
d) Kulturskola 
e) Familj och stöd 

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation – sektorsplan och verksamhetsplaner 2019
Kvalitetsredovisning 2018 och verksamhetsplan 2019 – Förskola
Kvalitetsredovisning 2018 och verksamhetsplan 2019 – Grundskola
Kvalitetsredovisning 2018 och verksamhetsplan 2019 – Grundsärskola
Kvalitetsredovisning 2018 och verksamhetsplan 2019 – Fritidshem
Kvalitetsredovisning 2018 och verksamhetsplan 2019 – Gymnasieskola och 
gymnasiesärskola
Kvalitetsredovisning 2018 och verksamhetsplan 2019 – Kulturskola
Kvalitetsredovisning 2018 och verksamhetsplan 2019 – Familj och stöd

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson
Samtliga avdelningschefer
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§ 27 Dnr 2019/150

Information om förskolekön

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef för förskolan Linda Karlsson informerar om kön till 
förskolan. Aktuell kö per 2019-03-18 är totalt 99 barn. Av dessa står 14 barn 
i kö till fristående förskola och övriga till den kommunala förskolan.

Samtliga i kön kommer att kunna erbjudas plats under 2019.

Beslutsunderlag
Presentation förskolekö

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef grundskolan Linda Karlsson
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§ 28 Dnr 2019/318

Redovisning av sjukfrånvaro 

Beskrivning av ärendet
Sektorschef Carin Fredlin redogör för sjukfrånvaron inom lärande och stöd 
perioden 2015-2018.

För 2018 uppgår korttidssjukfrånvaron till 2,08 % totalt för sektorn och övrig 
sjukfrånvaro till 3,97 %. 

Inom hela förvaltningen uppgår korttidssjukfrånvaron till 2,83 % och övrig 
sjukfrånvaro till 4,90 % år 2018.   

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation - sjukfrånvaro 2015-2018

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
2. Vid nästkommande sammanträde ska sektorn redovisa inom vilka 

områden de mest alarmerande siffrorna finns vad gäller sjukfrånvaron och 
vilka åtgärder som vidtas för att minska sjukfrånvaron. 

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
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§ 29 Dnr 2019/68

Budgetprognos 2019

Beskrivning av ärendet

Sektorschef Carin Fredlin informerar att sektorns prognostiserade avvikelse 
för 2019 uppgår till -20,9 mkr men det finns indikationer som tyder på att 
avvikelsen kommer att öka.

Förvaltningen arbetar med att ta fram en vårändringsbudget. I den föreslås 
att tillskjuta medel till sektorn. Den nya budgeten kommer att presenteras i 
KS 2019-03-25 och beslutas av kommunfullmäktige 2019-04-08.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
Verksamhetsekonom Per Andersson
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§ 30 Dnr 2017/1631

Interkommunala ersättningar förskolan 2018 samt 
ersättning till fristående verksamhet 

Beskrivning av ärendet
Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under 
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående huvudmännen.
Enligt Skolförordningen ska bidrag till fristående förskolor grunda sig på den 
kommunala förskolans budget. Ett underskott i den kommunala 
verksamheten kan innebära ett resurstillskott till den kommunala 
verksamheten och de fristående förskolorna ska i det fallet ta del av det 
resurstillskottet (likabehandlingsprincipen).
Bidrag till fristående huvudmän består i huvudsak av ett grundbelopp och ett 
tilläggsbelopp, där grundbeloppet består av 1. Pedagogisk verksamhet, 2. 
Lärverktyg, 3. Elevhälsa, 4. Måltider, 5. Administration (3% schablon), 6. 
Mervärdesskatt (6 %) och 7. Lokalkostnader.

Sektorns/avdelningens bedömning
Den kommunala förskolan redovisade år 2018 ett totalt underskott på 2 795 
tkr. Efter justering av kostnadsposter som inte ska räknas med i 
grundbeloppet kopplat till förskolans verksamhet redovisar den kommunala 
förskolan ett underskott på 1 061 tkr.

Tidigare beslutat 
bidrag (inkl. 
löneökning)

Nytt bidrag enligt 
utfall 2018

Differens

Förskola, kr per barn 
och år (netto) 125 944 128 832 2 888

Förskola, kr per barn 
och år (brutto) 135 363 138 587 3 225

Förskola, kr per barn och år (netto) innebär att barnomsorgsavgiften är 
medräknad i den kommunala verksamheten och det bidraget betalas ut till 
fristående förskolor som själva debiterar föräldrar för barnomsorgen.
Förskola, kr per barn och år (brutto) innebär att barnomsorgsavgiften inte är 
medräknad i den kommunala verksamheten och det bidraget betalas ut till 

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-03-18

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

fristående förskolor där kommunen debiterar föräldrar, med barn inskrivna i 
fristående förskolor, för barnomsorgen.
Egentligen bör det inte vara någon skillnad mellan differenserna (mellan 
tidigare och nytt bidrag), men på grund av ett annat utfall gällande intäkt från 
barnomsorgsavgifter får det en påverkan på det avräknade beloppet. Detta 
innebär att de fristående förskolor som har erhållit ett netto-belopp under 
2018 har i relation brutto-beloppet fått ett högre utbetalt bidrag. 
I och med 2019 års bidrag har en översyn genomförts av beräkningsgrunden 
och där har denna typ av differens åtgärdats.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-03-17
2018 Avräkning förskola

Utskottets beslut
1. Fastställa de nya bidragsbeloppen till fristående förskolor år 2018.

Beslutet skickas till
Sektorchef  Carin Fredlin
Verksamhetsekonom Per Andersson, 
Avdelningschef förskola Linda Karlsson
Berörda enskilda förskolor

Om du vill överklaga beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 31 Dnr 2017/1632

Interkommunala ersättningar samt bidrag till fristående 
verksamhet - grundskolan 2018

Beskrivning av ärendet
Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under 
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående huvudmännen.
Enligt Skolförordningen ska bidrag till fristående grundskolor grunda sig på 
den kommunala grundskolans budget. Ett underskott i den kommunala 
verksamheten kan innebära ett resurstillskott till den kommunala 
verksamheten och den fristående verksamheten ska i det fallet ta del av det 
resurstillskottet (likabehandlingsprincipen).
Bidrag till fristående verksamhet består i huvudsak av ett grundbelopp och 
ett tilläggsbelopp, där grundbeloppet består av 1. Undervisningskostnader, 2. 
Lärverktyg, 3. Elevhälsa, 4. Måltider, 5. Administration (3% schablon), 6. 
Mervärdesskatt (6 %) och 7. Lokalkostnader.

Sektorns/avdelningens bedömning
Den kommunala grundskoleverksamheten redovisade år 2018 ett totalt 
underskott om 6 373 tkr. Efter justering av kostnadsposter som inte ska 
räknas med i grundbeloppet kopplat till grundskolans verksamhet redovisar 
den kommunala grundskolan ett underskott på 925 tkr. Under 2018 har 
budgetmedel skjutits till till grundskolan, men detta har inte reglerats 
löpande under budgetåret. Detta är delvis förklaringen till den stora 
differensen mellan tidigare beslutat bidrag och det nya föreslagna bidraget 
dessutom har det varit färre elever i den kommunala grundskolan och 
fritidshemmet och det i sin tur påverkar kostnaden per elev och barn i form 
av att bidraget blir högre.
Det kommunala fritidshemmet redovisade år 2018 ett underskott på 1 728 
tkr. Trots det relativt stora underskottet påverkas inte bidragsnivån så mycket 
från den tidigare beslutade nivån. Detta på grund av ny fördelning vad gäller 
måltidskostnader mellan grundskola och fritidshem, där viktningen mellan 
grundskola och fritidshem har förändrats till att grundskolan väger mer än 
fritidshemmet (utifrån bl.a. portionsstatistik från Kostavdelningen).
Flex 2 är en stödverksamhet till åk 7-9 i kommunal verksamhet. Tidigare har 
denna verksamhet varit integrerad med Särskolan och därmed har den inte 
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särredovisats. Från år 2018 är det en egen verksamhet och den ska även ingå 
i grundbeloppet till fristående verksamhet.
Nedanstående tabell redogör för tidigare beslutade bidragsnivåer, de nya 
beräknade bidragsnivåerna samt differensen dem emellan. 

Tidigare beslutat 
bidrag (inkl. 
löneökning)

Nytt bidrag 
enligt utfall 2018

Differens 

Grundskola, åk F-9, kr per 
elev och år 77 378 kr 88 168 kr 10 791 kr
Fritidshem, åk F-6, kr per 
barn och år (brutto) 43 837 kr 44 234 kr 396 kr
Flex 2, åk 7-9, kr per elev 
och år 0 kr 6 477 kr 6 477 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-03-17
2018 Avräkning grundskola, fritidshem och flex 2.

Utskottets beslut
1. Fastställa det nya bidragsbeloppet till enskilda grundskolor år 2018.
2. Fastställa det nya bidragsbeloppet till enskilt fritidshem år 2018.
3. Fastställa det nya bidragsbeloppet till flex 2 år 2018.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd Carin Fredlin
Verksamhetsekonom Per Andersson
Avdelningschef grundskola Annica Sandy Hedin
Berörda enskilda grundskolor
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Om du vill överklaga beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 32 Dnr 2017/1653

Svar på medborgarförslag om att barnen från f.d. 
Sjugare skolas upptagningsområde i framtiden bör 
tillhöra Tällbergs skola 

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren vill att kommunen ska satsa på Tällbergs skola genom att 
de barn som tidigare tillhörde Sjugare skola ingår i Tällbergs skolas 
upptagningsområde och därigenom upphör att höra till Sammilsdalsskolans 
upptagningsområde.

Sektorns/avdelningens bedömning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-09 återremitterades ärendet 
till sektorn lärande och stöd för fortsatt beredning i den pågående 
grundskoleutredningen. 
Ur utredningen, Översyn av Leksands kommuns grundskoleorganisation 
(s 39): 
”Kommunen är formellt indelad i nio skolupptagningsområden, men i och 
med att Sjugare skola lades ned 2011 hör eleverna i detta 
skolupptagningsområde till Sammilsdalskolan. Det fria skolvalet råder 
alltjämt, vilket innebär att varje elev har rätt att välja skola, i mån av plats.”
Barnen från före detta Sjugare skolas upptagningsområde är berättigade till 
skolbuss oavsett om de väljer Tällbergs skola eller Sammilsdalskolan. 
Utifrån detta resonemang och att det inte får några negativa konsekvenser 
gör sektorn för lärande och stöd bedömningen att upptagningsområdet kan 
förändras till Tällbergs skola.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-03-14

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förändra upptagningsområdet så att barnen som tidigare tillhörde Sjugare 

skolas upptagningsområde, ska tillhöra Tällbergs skola 
upptagningsområde. Beslutet gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-03-18

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Bifalla medborgarförslaget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2019-03-18

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 33 Dnr 2017/1515

Förändringar grundskolan läsåret 2019/2020

Beskrivning av ärendet
I november 2018 redovisade förvaltningen en utredning av Leksands 
kommuns grundskolestruktur. Där framlades ett antal alternativ för att möta 
de utmaningar som grundskolan står inför kommande år. Detta har sedan 
varit föremål för en politisk process.
Med hänsyn till det begränsade elevantalet i Djura skola är bedömningen att 
det inte är möjligt att bedriva en kvalitativ undervisning, främst med fokus 
på att ordna med tillräcklig tillgång till behöriga lärare, stödfunktioner i form 
av elevhälsa och stöd till elever med särskilda behov. Undervisnings-
verksamheten i Djura skola avslutas därför från och med höstterminen 2019.
Grundskoleverksamhet F-6 kommer fortsättningsvis ske i skolorna i Insjön, 
Gärde, Siljansnäs, Tällberg och Ullvi.
Avseende högstadieverksamhet som nu bedrivs i F-9:skolorna Åkerö och 
Sammilsdal ser vi ett behov av en fortsatt analys av hur just 7-9 kan 
organiseras på lämpligast sätt.

Beslutsunderlag
Alliansens förslag, daterat 2019-03-14

Yrkanden
Lars Halvarson (S) och Yvonne Ineteg (V): Avslag till alliansens förslag om 
att avsluta undervisningsverksamheten i Djura skola från och med  
höstterminen 2019.

Propositionsordning/beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag till alliansen förslag 
om att avsluta undervisningsverksamheten i Djura skola från och med 
höstterminen 2019 mot bifall till alliansens förslag.  

Ordföranden finner att utskottet beslutar att bifalla alliansens förslag.
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Sida
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Sammanträdesdatum
2019-03-18

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Avsluta undervisningsverksamheten i Djura skola från och med  
höstterminen 2019.

2. Uppdra till avdelningen grundskola att ha en förstärkt dialog, gällande 
frågor kring verkställandet, med de elever och vårdnadshavare som 
omfattas av detta beslut.

3. Uppdra till förvaltningen att analysera och presentera lämpliga sätt att 
organisera högstadieundervisningen med de förutsättningar som beslutet 
ovan medger.

Reservation
Lars Halvarson (S) och Yvonne Ineteg (V) reserverar sig mot beslutet att 
avsluta undervisningsverksamheten i Djura skola från och med höstterminen 
2019.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2019-03-18

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 34 Dnr 2019/334

Lägesbild om sociala risker inom Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Sektorschef Carin Fredlin redogör för lägesbild om sociala risker inom 
Leksands kommun. Lägesbilden lämnas regelbundet till länsstyrelsen och 
inhämtas genom en enkät till handeln, olika funktioner inom kommunens 
verksamheter samt polisen.

Följande områden ingår:
- Ordningsstörning och otrygghet
- Hot och våld
- Extremism och kriminella nätverk
. Ungdomar/skolor
- Alkohol, narkotika, doping
- Övrigt 

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation – Lägesinsamling Leksands kommun, sociala risker 
februari 2019

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
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Sammanträdesdatum
2019-03-18

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 35 Dnr 2019/320

Utfall betyg vid Leksands gymnasium vårterminen 2018

Beskrivning av ärendet
Rektor vid Leksands gymnasium Marcus Zetterlund, redogör för studie- och 
betygsresultat läsåret 2017/2018. 

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation – Betygsresultat Leksands gymnasium läsåret 
2017/2018

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Rektor gymnasiet Marcus Zetterlund
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Sammanträdesdatum
2019-03-18

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 36 Dnr 2019/321

Information om söktryck vid Leksands gymnasium

Beskrivning av ärendet
Rektor vid gymnasiet Marcus Zetterlund, informerar om antalet sökanden till 
de olika programmen vid Leksands gymnasium inför hösten 2019. 

Beslutsunderlag
Presentation, söktryck februari 2014-2019

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Rektor gymnasiet Marcus Zetterlund
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Sammanträdesdatum
2019-03-18

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 37 Dnr 2019/376

Elever vid Åkerö högstadium besöker utskottet 

Beskrivning av ärendet
Tre representanter från elevrådet på Åkerö skola besöker utskottet. De 
framför bland annat synpunkter på grundskoleorganisationen där de förordar 
den organisation som är idag med två högstadieskolor. Önskemål framförs 
även om möjligheten till idrottsval även på Åkerö skola, likt 
Sammilsdalskolan. 

Utskottets beslut
1. Tacka för synpunkterna.

Beslutet skickas till
Ordförande Tomas Bergsten (C)
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Sammanträdesdatum
2019-03-18

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 38 Dnr 2017/1515

Dialog med rektorsgruppen om grundskole-
organisationen

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef för grundskolan Annica Sandy Hedin aktualiserar behovet 
av att representanter från utskottet deltar vid möte med rektorsgruppen för att 
föra en dialog om grundskoleorganisationen.

Utskottets beslut
1. Presidiet deltar vid ett första möte. Presidiet tillsammans med Annica 

Sandy Hedin kommer överens om datum för mötet.

Beslutet skickas till
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
Ordförande Tomas Bergsten (C)
1:e vice ordförande Mats Aspemo (M)
2:e vice ordförande Lars Halvarson (S)
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Sammanträdesdatum
2019-03-18

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 39 Dnr 2019/118

Ekonomiskt bistånd och placeringar

Beskrivning av ärendet
Rapport lämnas avseende ekonomiskt bistånd februari månad 2019 samt 
placeringar februari månad 2019.
Placeringar vuxna
För placeringar vuxna redovisas en avvikelse mot periodbudget för februari 
månad på 506 tkr. Den prognostiserade årsavvikelsen uppgår till –300 tkr. 
Budgeten är 4 962 tkr.
Barn och unga
För placeringar barn och unga redovisas en avvikelse mot periodbudget för 
januari månad på -595 tkr. Den prognostiserade avvikelsen är –3 890 tkr. 
Budgeten är 12 291 tkr. 
Ekonomiskt bistånd
Kostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår till 1 135 653 kronor för februari 
månad.
Under februari månad har 34 nya ärenden tillkommit, under samma period 
har 16 ärenden avslutats. 

Beslutsunderlag
Placeringar inom individ- och familjeomsorgen februari 2019, 
daterad 2019-03-12
Ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen februari 2019, 
daterad 2019-03-07

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific
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Sammanträdesdatum
2019-03-18

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 40 Dnr 2018/786

Översyn effektiv organisation - individ- och 
familjeomsorgen

Beskrivning av ärendet
Det har gjorts en översyn av individ- och familjeomsorgens interna arbete. 
Det externa företaget Akodo har gjort översynen.
Utifrån översynen har en handlingsplan tagits fram. Avdelningschef för 
familj och stöd Zilha Fific lämnar en lägesrapport av det pågående arbetet 
utifrån handlingsplanen.

Handlingsplanen omfattar följande områden:
- Resursfördelning
- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
- IT-digitalisering-journalsystem
- Kompetensutveckling
- Myndighetsutövning och verkställighet
- Ledning och styrning 
- Ekonomi och effektivitet.

Beslutsunderlag
Handlingsplan utifrån Akodo´s genomlysning av individ- och 
familjeomsorgen, daterad 2019-02-05
Ärendetyngdsmätning inom IFO, barn och familj, daterad 2019-03-05

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific
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Sammanträdesdatum
2019-03-18

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 41 Dnr 2019/251

Punkter till nästkommande sammanträde

Beskrivning av ärendet

a) Kartläggning av behöriga fritidspedagoger på fritidshemmet.
b) Sjukfrånvaron – de mest alarmerande siffrorna och vilka åtgärder som 

vidtas
c)  Rekryteringsläget vid Gärde och Tällbergs skola (redovisas under 

stående punkten personal- och elevärenden)

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
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	Översyn effektiv organisation - individ- och familjeomsorgen 
	Beslut LS 2019-03-18
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