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 § 41 Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan 
 § 42 Remissvar - Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven -  aktivt stöd- 

och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning (Dnr U2021/01369) 

 § 43 Mål- och resultatrapport utbildningssektorn period 1 - 2021 
 § 44 Minnesanteckningar från brukarråd utbildningssektorn 2021 
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§ 39 Dnr 2021/19 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchefen informerar. 
Projektmedel har tilldelats kulturskolan, arbetsmarknadsenheten (AME) 
samt för lovaktiviteter. 
Stopp för extratjänster hos AME då det statliga bidraget har upphört.  
Ingen av de 24 kvotflyktingar som kommunen ska ta emot under året har 
ännu kommit. 
Medarbetarenkät – utbildningssektorn utvecklas i positiv riktning. Enkäten 
analyseras för närvarande i verksamheterna och kommer att tas upp i 
utskottet under hösten.  
De nya lönerna är klara för Lärarförbundet (L) och Lärarnas riksförbund 
(LR).  
Covid 19 – Arbetsmiljöverket kommer i höst att göra en tillsyn gällande det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet på Sammilsdalskolan och Siljansnäs skola. 
Beslut i ledningsgruppen att de som kan ska arbeta hemma till och med 31 
augusti 2021. 
Gymnasiet - pågår planering av studentavslutningen. Det kommer att bli en 
studentmiddag för studenterna. Godkänt av smittskydd. 
Grundskolan – skolavslutningen planeras att genomföras enligt förra årets 
modell. Det kommer inte att bli några gemensamma avslutningar i kyrkan. 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn
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§ 40 Dnr 2021/668 

Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 

Beskrivning av ärendet 
Annica Sandy Hedin informerar muntligt om arbetsmiljön på 
Sammilsdalskolan. 
Huvudskyddsombuden för lärarnas riksförbund respektive Lärarförbundet 
har skickat in en skrivelse till arbetsgivaren, begäran om arbetsmiljöåtgärder, 
om att lokalerna på Sammilsdalskolan inte räcker till och att arbetsmiljön 
kopplat till det är ohållbar. Man vill att arbetsgivaren snabbt vidtar åtgärder 
och menar på att situationen är ohållbar. 
Arbetsgivaren har svarat med en åtgärdsplan, med anledning av inkommen 
skrivelse från skyddsombuden gällande arbetsmiljösituationen på 
Sammilsdalskolan, innehållande en rad åtgärder för att finna lösningar till 
hösten. Skyddsombuden anser att åtgärderna inte är tillräckliga och har gjort 
en anmälan till Arbetsmiljöverket. 
 
Utskottet för dialog kring investeringsmedlen och arbetsmiljön. 
 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef grundskolan 
Sektorchef
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§ 41 Dnr 2021/447 

Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund  
I kommunstyrelsen (KS) 2020-10-26 § 90 lade alliansen fram ett förslag att 
prioritera 14 miljoner kronor under åren 2021–2024 för investeringar inom 
grundskolan, främst syftande till en bättre arbetsmiljö för både medarbetare 
och elever. 
 
Beslut togs i kommunfullmäktige (KF) 2020-12-10 § 65 
Alliansen prioriterar 14 miljoner kronor under åren 2021 - 2024 för 
investeringar inom grundskolan, främst syftande till en bättre arbetsmiljö för 
både medarbetare och elever. 
 
Grundskolechef fick i januari 2021 uppdrag att ta fram åtgärder för att 
förbättra arbetsmiljön för lärare och elever på skolorna i Leksands kommun. 
 
Metod 
För att få fram vilken typ av åtgärder som behövs och hur dessa ska 
prioriteras har grundskolechefen gått igenom de frågor kring arbetsmiljö som 
framkommit i arbetsplatsträffar (APT) på skolorna och i övergripande 
samverkansmöten för grundskolan (Grundsam) och utbildningssektorns 
samverkansgrupp (USAM) samt skyddsronder och önskemål till 
Leksandsbostäder AB. I samråd med Leksandsbostäder AB har man sedan 
tagit fram förslag på planerade åtgärder som redovisas nedan. 
Åtgärderna från 2022 - 2024 är i denna skrivelse inte kostnadsberäknade i 
detalj.  
 
Åtgärder 2021 
Under sommaren och hösten kommer vi att åtgärda belysning och sätta in 
ljuddämpande åtgärder inomhus i klassrum och i personalarbetsrum. 
Åtgärderna planeras utföras under sommaren. 
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Arbetsmiljöåtgärder grundskolan förslag 2021  
   

Ullvi skola 
Belysning och ljuddämpande åtgärder 
klassrum, grupprum 455 

      
      

Gärde skola 
Belysning och ljuddämpande åtgärder 
klassrum, grupprum 370 

      
      

Siljansnäs skola  
Belysning och ljuddämpande åtgärder 
klassrum, grupprum 450 

  Belysning   
      

Tällberg skola 
Belysning och ljuddämpande åtgärder 
klassrum, grupprum 90 

  Utvändig miljö, staket 150 
      

Sammilsdalskolan 
Belysning och ljuddämpande åtgärder 
klassrum, grupprum 160 

      
  Summa 1675 

 
Tällbergs skola har vuxit under de senaste 5 åren från 65 till närmare 90 
elever och vi kommer att göra en verksamhetsanpassning för att få till 
ytterligare ett klassrum till höstterminen 2021. Åtgärderna innebär flyttning 
av vägg och dörrar för att skapa mer anpassad plats. Kostnad cirka 125 tusen 
kronor. 
Åtgärderna beräknas till cirka 1,8 miljoner kronor. Då tiden är begränsad för 
att utföra större åtgärder och antalet hantverkare också är begränsad ser vi 
det som svårt att göra mer än dessa åtgärder 2021. Det är inte säkert att alla 
planerade åtgärder hinner genomföras. 
Vi kommer dock att börja planera för ombyggnader av Gärde och Ullvi 
under hösten så vissa kostnader för detta kan hamna på 2021. 
 
Arbetsmiljöåtgärder under 2022 
Gärde skola har under flera år varit i stort behov av ytrenovering och 
arbetsmiljön för både lärare och elever behöver ses över.  
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Gärde skola behöver fler mindre rum för att elevhälsa och skolledning ska 
kunna vara fysiskt på skolan mer. Detta hjälper nuvarande personal och ökar 
likvärdigheten för eleverna med ökad elevhälsa samt ökad styrning och 
ledning. Skolan behöver även ytrenoveras för att förbättra miljön och arbetet 
för både personal och elever. 
Utbyggnad med två mindre rum och ytrenovering av Gärde skola uppskattas 
till 2 miljoner kronor. 
Ullvi skola behöver moderniseras för dagens skola. Vi behöver två mindre 
rum för grupper och kontor samt göra om dagens personalrum till rum för 
fritidshemmet och göra personalrum och arbetsrum för personalen i dagens 
fritidshemslokaler. Träslöjdsalen behöver anpassas efter hur slöjdämnet ser 
ut i nya läroplanen. Miljön behöver moderniseras för att förbättra 
arbetsmiljön för dessa skolor och göra så att vi kan bedriva undervisningen 
på ett effektivare sätt.  
 Ullvis anpassningar är beräknade till 2 miljoner. 
Tällbergs källare behöver verksamhetsanpassas så att lokalerna går att 
nyttjas på ett säkert arbetsmiljömässigt sätt. Staket runt Tällbergs skolgård 
för att underlätta tillsynen för lärarna. Detta är beräknat till ca. 800 tkr. 
 
Totalt 4,8 miljoner för Gärde, Ullvi och Tällberg. 
Elevantalet på våra mindre skolor är stabilt och vi ser att dessa anpassningar 
kommer att räcka för de närmaste 5 - 10 åren utifrån SCB-statistik och 
planer på byggnationer i kommunen. Åtgärderna skulle göra skolorna mer 
attraktiva för att rekrytera lärare framåt samt att få personal att stanna kvar. 
 
Arbetsmiljön under 2023 
Anpassa slöjdsalar på Sammildal, Åkerö, Siljansnäs, Insjön samt Tällbergs 
skolor. Slöjdsalarna behöver uppdateras så att de är anpassade efter 
läroplanen och mer funktionella för elever och personal. 
Det betyder att gamla maskiner tas bort och göra om trä- respektive 
textilsalen till en sal för slöjdämnet. Det frigör klassrum på de större 
skolorna samtidigt som slöjdsalen blir mer uppdaterade till att passa den nya 
läroplanen.  
Tillgänglighetsanpassa skolan i Siljansnäs med hiss. 
 
Arbetsmiljön under 2024  
Tillgänglighetsanpassa Tällbergs skola med hiss. Utöka kapprummen. 

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(5) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Se över alla skolors lärararbetsplatser med möbler, ljud och ljus samt se över 
klassrummen på alla skolor för att förbättra arbetsmiljön för lärare och 
elever. Ommålning, ljuddämpande dörrar, möbler för elever i klassrummen. 
Arbetsmiljöarbetet går här ut på att modernisera klassrummen efter dagens 
behov för att få en likvärdig skola. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Åtgärdernas avsedda effekt 
Dessa anpassningar behövs för att göra våra skollokaler mer effektiva och 
attraktiva för personal och elever att jobba och vistas i. 
Att göra förbättringar på skolorna såsom beskrivet ovan kommer att bidra till 
att skolan kan vara mer effektiv och kunna minska på personal i vissa 
tillsynsbitar. Det blir en större likvärdighet för alla våra skolor som det står 
att vi ska ha i skollagen. Vi kommer att ha lättare att ge barn det stöd de har 
rätt till när alla professioner kan vara på skolorna samtidigt. Att få lokaler 
som är anpassade efter dagens skola på alla enheter oavsett skola ger ökad 
attraktion för att rekrytera personal i alla led. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Investeringar för bättre arbetsmiljö för grundskolan i 
Leksands kommun, daterat 2021-05-20 
 
Yrkanden 
PG Gregard (M) yrkar på återremittering av ärendet. 
Björn Larsson (C) yrkar på bifall till förslagen. 
Propositionsordning 
Ordförande frågar utskottet om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 
Utskottets beslut 

1. Godkänna investeringsförslaget för 2021. 
2. Uppdra till förvaltningen att fortsätta bereda investeringsförslagen för 

år 2022 – 2024. 
Reservation 
PG Gregard (M) reserverar sig muntligt mot ovanstående beslut till förmån 
för eget yrkande. 
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Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef 
Annica Sandy Hedin, grundskolechef 
Björn Andersson, Leksandsbostäder 
Veronica Lindberg-Lekare, fastighetsstrateg
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§ 42 Dnr 2021/378 

Remissvar - Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven - aktivt stöd- och elevhälsoarbete 
samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning (Dnr U2021/01369) 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har blivit utvald att yttra sig gällande betänkandet SOU 
2021:11, dnr U2021/01369 gällande bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven genom aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt 
utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. 
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. 
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast 
den 30 juni 2021. 
De som har ingått i remissgruppen från tjänstemannasidan är: 

Rektorsgruppen för Leksands kommuns grundskolor 
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn 
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Remissvaret är uppbyggt på så vis att betänkandets förslag redovisas i en 
kolumn till vänster och kommunens svar redovisas i en kolumn till höger. 
I huvudsak tillstyrker remissgruppen betänkandets förslag. I dessa fall 
framgår endast att Leksands kommun förordar utredningens förslag. 
Vid några av förslagen delar inte remissgruppen utredningens förslag. Vid 
varje sådant tillfälle framgår det vad det är som inte överensstämmer med 
kommunens mening. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – remiss SOU 2021:11 dnr U2021/01369 
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Remissvar – SOU 2021:11 (Dnr U2021/01369) 

Utskottets beslut 
1. Anta förvaltningens yttrande som utbildningsutskottets och översända 

det till utbildningsdepartementet. 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef 
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare 
Utbildningsdepartementet - regeringskansliet 
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§ 43 Dnr 2021/563 

Mål- och resultatrapport utbildningssektorn period 1 - 
2021 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna har tagit fram mål- och resultatrapporter för period 1. 
Rapporterna innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  
Faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. De 
flesta indikatorer mäts dock senare i år eller efter årets slut. Avvikelser som 
ses redan nu är redovisade i rapporterna.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporterna till 
politiken. En nyhet i årets rapporter är att förvaltningen försöker förklara på 
ett tydligare sätt vad som görs och varför det görs.  

Beslutsunderlag 
Mål- och resultatrapport för utbildningssektorn, period 1 2021 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-28 

Utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn Carin Fredlin 
Verksamhetsutvecklare Joel Johansson
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§ 44 Dnr 2021/488 

Minnesanteckningar från brukarråd utbildningssektorn 
2021 

Beskrivning av ärendet 
Minnesanteckningar har inkommit från nedanstående brukarråd: 
Tällbergs skola 2021-04-12 
Ullvi skola 2021-04-15 
Siljansnäs skola 2021-04-20 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från brukarråd 
Tällbergs skola 2021-04-12 
Ullvi skola 2021-04-15 
Siljansnäs skola 2021-04-20 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-03 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor Siljansnäs skola 
Rektor Tällberg och Ullvi skola 
Sektorchef Carin Fredlin

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 45 Dnr 2021/122 

Meddelanden utbildningsutskottet 2021 

Beskrivning av ärendet 
En förteckning över dokument som inkommit ska anmälas till utskottet. 
Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner år 2020 respektive 2021.  
Dnr 2020/383 

 Studieförbundet Bilda mitt 

 Sensus Svealand 

 Studiefrämjandet 

 NBV Mitt 

 Studieförbundet Vuxenskolan 

 ABF – Borlänge - Nedansiljan 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-26 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 46 Dnr 2020/1331 

Likvärdig förskola 

Beskrivning av ärendet 
Vid utbildningsutskottet 2021-01-26 presenterades en intern utredning för en 
likvärdig förskola i Leksands kommun. Utredningen bestod av en 
kartläggning samt analys av läget.  
Förvaltningens bedömning var att det fanns en rad åtgärder som Leksands 
kommun kunde vidta för att uppnå en ökad likvärdighet. Vissa möjliga 
åtgärder handlade om insatser som kunde verkställas relativt enkelt. Andra 
tänkbara åtgärder krävde mer omfattande insatser både i fråga om tid och 
övriga resurser. Dock var det förvaltningens bedömning att ett flertal av de i 
utredningen nämnda åtgärderna behöver genomföras för att kunna nå en 
likvärdig förskola i Leksands kommun.  
Utifrån den analys som presenterats beslutade utskottet för lärande och stöd, 
2021-01-26 § 19, att uppdra åt förvaltningen: 

1. Att presentera en plan för en ökad likvärdig förskola i Leksands 
kommun. 

2. Att presentera en ekonomisk kalkyl utifrån planen. 
3. Att se över storleken på andelen som resursfördelas i förskolans 

budget. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
1. Gällande den plan som presenteras för en likvärdig förskola i 

Leksands kommun finns flera möjliga åtgärder för att skapa 
förutsättningar för en likvärdig förskola i Leksands kommun. Det är 
åtgärder kopplade till följande punkter: 

 Bristen på utbildad personal 

 Karriärsteg för förskollärare 

 Kompetensutveckling 

 Åtgärder inför en eventuell ny examensbeskrivning 

 Vidareutveckling efter läslyftet 
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Det är förvaltningens bedömning att planens åtgärder under ovan nämnda 
punkter skulle leda till en mer likvärdig förskola i Leksands kommun.  
Gällande 

2. ekonomisk kalkyl samt 
3. översyn av resursfördelningen, 

är det förvaltningens bedömning att planens åtgärder i stort kan genomföras 
inom förskolans ekonomiska ram. Genom att vikta mer resurser till de barn 
som har större behov, t ex genom en satsning på förste förskollärare med 
språkutvecklande arbetssätt som uppdrag, kan en ökad likvärdighet nås. 
För att kunna införa förste förskollärare behöver procentandelen som 
resursfördelas inom förskolans budgetram justeras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – En likvärdig förskola i Leksands kommun,  
daterat 2021-05-12 
Plan för likvärdig förskola, daterad 
Ekonomisk kalkyl samt översyn av resursfördelning 
Bildspel - Plan för likvärdig förskola 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen om planen för en likvärdig förskola till 

handlingarna. 
2. Lägga informationen om den ekonomiska kalkylen samt översyn av 

resursfördelningen till handlingarna. 
3. Att justera procentandelen som resursfördelas inom förskolans 

budget från 4% till 6% från och med 2022-01-01. 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef 
Lena Nordlund, avdelningschef förskolan 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare 
Huvudmännen för fristående förskolor i Leksands kommun 
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§ 47 Dnr 2021/632 

Ny rutin för förskolekö 

Beskrivning av ärendet 
Under våren har utbildningssektorn arbetat med att utveckla e-tjänster utifrån 
det fokusområde som politiken tagit fram. I förvaltningsplanen för Leksands 
kommun framgår också en målsättning om en helt digital skolstart hösten 
2021. 
Det lokala e-kontoret på utbildningssektorn har som första steg arbetat med 
att ta fram en e-tjänst för anmälan till förskoleplats. E-tjänsten är också tänkt 
att fungera som ett köhanteringssystem. 
För att täcka hela processen kring administration av barnens förskoleplatser 
har e-tjänst för att lämna in inkomstuppgifter inom förskola och fritidshem 
samt säga upp plats i förskola eller fritidshem utvecklats. 
Parallellt med detta arbete har också rutinen för förskolekön och 
köhanteringen setts över. Det rör sig dels om en anpassning till att det ska 
fungera smidigt med den nya e-tjänsten, dels en uppdatering utifrån vad 
skollagen och dess olika förarbeten säger.  
Förvaltningen kommer således att förevisa utbildningsutskottet tre e-tjänster 

 Ansökan om barnomsorgsplats – förskola 

 Lämna inkomstuppgifter – förskola och fritidshem 

 Säg upp plats förskola eller fritidshem 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Det lokala e-kontorets bedömning är att e-tjänsterna kan introduceras inför 
höstterminen 2021. E-tjänsterna är klara, men det behövs vissa ytterligare 
tester. Men det är relativt gott om tid till hösten.  
De fristående förskolorna behöver också få tid på sig att förbereda sig på nya 
rutiner och ett nytt handläggningssätt, bland annat ska de framöver själva 
kunna gå in och se köerna till sina egna förskolor. 
Det råder i nuläget viss oklarhet i hur den nya e-tjänsten kommer att passa in 
i det omorganisationsarbete förskolan är inom just nu gällande övergripande 
ledning och administration.  

17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Det är ändå det lokala e-kontorets bedömning att e-tjänsten kommer att nå 
påtagliga effektvinster genom tidsbesparing hos handläggarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Ny rutin och hantering av förskolekön, daterat 2021-05-
07 
Rutin – ansökan till förskola samt köhantering, 2021-05-07 

Utskottets beslut 
1. Anta Rutin – ansökan till förskola samt köhantering 
2. Från och med höstterminen 2021 införa en ny hantering, via e-

tjänster, för anmälan till förskolekö samt administration av 
förskolekön. 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef 
Lena Nordlund, avdelningschef förskolan 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare
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§ 48 Dnr 2021/18 

Budgetprognos april utbildningssektorn 2021 

Beskrivning av ärendet 
Prognosen per april visar ingen budgetavvikelse, i jämförelse med 
föregående prognos om -3,5 miljoner kronor (mnkr). De större 
förändringarna förklaras av ianspråktagande av ”skolmiljarden” vilken 
förväntas ge en positiv ekonomisk effekt motsvarande ungefär 1,0 mnkr. 
Aktuell prognos tar även hänsyn till tillkommande bidrag för fältassistenter, 
statsbidrag för läxhjälp och lägre förväntade interkommunala kostnader inom 
förskola. Nedan följer kommentarer kring större avvikelser per avdelning.  
 
Utbildningssektorn, 
budgetavvikelse (mnkr) 

Prognos 
2021-04 

Prognos 
2021-02 

Förändring 

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

Totalsumma 0,0 -3,5 3,5 
 
Sektorchef prognostiserar ingen budgetavvikelse.  
 
I sektorns prognos ingår kostnad för fältassistenter som uppgår till ungefär 
0,6 mnkr. Fältassistenterna utför ett väldigt viktigt jobb som kommunens 
ledningsgrupp beslutat om ska fortlöpa under 2021. I föregående prognos 
fanns ingen finansiering för anställningarna, varför det påverkade prognosen 
negativt. I dagsläget har man däremot hittat finansiering motsvarande 0,5 
mnkr, vilket betyder att endast ett mindre belopp påverkar nuvarande 
prognos negativt.  
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Arbete och stöd förväntas totalt sett hålla budget. Prognosen för intäkter från 
Migrationsverket gällande nyanlända är negativ motsvarande -0,5 mnkr 
vilket beror på senarelagd mottagning av nyanlända till följd av Covid-19. 
Samtidigt förväntar sig enheten färre åtgärdsanställningar under året än 
budgeterat, vilket genererar en positiv avvikelse. Sammantaget förväntas 
enheten hålla budgetramen.  
 
Avdelning förskola prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr för året. 
Överskottet beror framför allt på lägre förväntade kostnader för barn med 
placering i andra kommuner, s.k. interkommunala kostnader. Gällande 
barnantal förväntas ungefär åtta barn fler än budgeterat och ungefär 20 barn 
fler än 2020 och ökningen syns framför allt på förskolan Myran. Den något 
ökade volymen förväntas kunna hanteras inom budgetram.   
 
Grundskola prognostiserar ett underskott om -1,2 mnkr. Underskottet beror 
framför allt på högre personalkostnader för stödresurser, men även av utökad 
bemanning på grundsärskola till följd av tillkommande elever. I underskottet 
ingår även kostnad för avgångsvederlag samt högre interkommunala 
kostnader än budgeterat. I föregående prognos togs det inte hänsyn till 
bidraget ”skolmiljarden”, vilket görs i aktuell prognos.  
 
Gymnasieskola förväntas totalt sett hålla budget, trots vissa 
kostnadsökningar. Framför allt de interkommunala kostnaderna har ökat 
jämfört med budget, främst gällande gymnasiesärskola. Som en följd utav 
distansundervisning betalas även matersättning ut till elever, vilket inte var 
budgeterat. Samtidigt påverkas prognosen positivt av att budgeterad 
projektresa inte genomförs, lägre kostnader för inköp av elevdatorer och 
lägre personalkostnader.  
 
Leksand kommuns andel av Vuxenutbildningens nettokostnader förväntas 
bli 6,1 mnkr, vilket är ungefär 0,6 mnkr mindre än avsatt budgetram. Det 
genererar därmed ett överskott i prognosen.  
 
Kulturskolan prognostiserar ingen budgetavvikelse. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-20 
Bildspel – Prognos april 2021 utbildningssektorn 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Enhetschef arbete & Stöd 
Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 
Rektor gymnasieskola 
Rektor vuxenutbildningen 
Avdelningschef kulturskolan 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 49 Dnr 2021/431 

Utbildningssektorn - ekonomi i balans och 
konsekvenser 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningssektorns prognos per februari var -3,5 mnkr. Till följd av det fick 
sektorchef på utbildningsutskottets möte 2021-04-20 i uppdrag att till nästa 
utskottsmöte inkomma med en redogörelse för hur man ska få 
utbildningssektorns budget i balans.  
Prognosen per april (Dnr 2021/18) visar ingen budgetavvikelse. De större 
förändringarna förklaras av ianspråktagande av ”skolmiljarden” vilken 
förväntas ge en positiv ekonomisk effekt motsvarande ungefär 1,0 mnkr. 
Aktuell prognos tar även hänsyn till tillkommande bidrag för fältassistenter, 
statsbidrag för läxhjälp och lägre förväntade interkommunala kostnader inom 
förskola.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Utbildningssektorn – ekonomi i balans och konsekvenser, 
daterat 2021-05-20 

Utskottets beslut 
1. Lägga information till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn
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§ 50 Dnr 2021/633 

Redovisning av resultat av elevenkäter - grundskola 
och gymnasium. 

Beskrivning av ärendet 
Varje år, vårterminen, genomför utbildningssektorn elevenkäter inom grund- 
och gymnasieskola.  
Gällande grundskolan delas enkäterna in efter stadium F-3, 4-6 och 7-9 
Gymnasiet redovisas för samtliga årskurser tillsammans. 
Enkäterna följer exakt Skolinspektionens enkät för jämförbarhet.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
I stort har det inte skett några större förändringar sett till resultaten. På vissa 
frågor höjs resultaten och på andra sjunker de.  
Någon direkt corona-effekt går inte att utläsa av enkätsvaren. 
De resultat som utmärker sig noteras särskilt i redovisningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – redovisning elevenkäter grundskola och gymnasium vt-
21, daterat 2021-05-07 
Bildspel - Enkätresultat gymnasium och grundskola VT21 
Enkätfrågorna 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef 
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan 
Marcus Zetterlund, avdelningschef gymnasiet 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare
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