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§ 57 Dnr 2022/24 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 
Gymnasiet 

• Informerar om betygssystemet. 

• Programmet handel och administration byter namn till försäljning 
och service. 

• Vill stärka yrkesutbildningar. 

• Stjernqvistutredningen är aktuell. Kan ställas krav på mer samverkan. 
Personalsituationen i förskolor och skolor 

• Fem nya förskollärare, varav en förste förskollärare har anställts. 
Grundskolan har ett fåtal annonser ute. Gymnasiet rekryterar fem 
tjänster, flera av dessa på grund av pensionsavgångar. 

Övrigt 

• Avslutning torsdagen den 9 juni för grundskolan och gymnasiet i 
årskurs 1 och 2. Studentavslutning fredagen den 10 juni. 

• Tre Fältare, motsvarande en och en halv tjänst har anställts. De 
kommer att ha en ökad närvaro i samband med avslutningarna, 
midsommarhelgen och Classic car week. 

• En ny tjänst ska tillsättas – intendent hos utbildningssektorn. Tjänsten 
innehåller bland annat systematiskt arbetsmiljöansvar, kvalitetsarbete 
och samordning av lokaler.  

• Nuvarande rektor i Siljansnäs kommer att jobba ett år till. 

• AME – På väg in i VIA-nämnden. 

• Besök på Insjöns skola i oktober är inplanerat.  

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 58 Dnr 2022/263 

Kriget i Ukraina - åtgärder och beslut samt information 
från myndigheter 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar.  

• Stabsmöten på tisdagar 

• Lugnt, få samtal in till kommunen.  

• Planer på att samla gruppen med ukrainare för information – AME 
sköter det.  

• 61 personer är registrerade i Leksands kommun. Cirka 20 barn som 
behöver förskola eller skola. 

• Kulturskolan har i tanken att ha någon kulturaktivitet för barnen efter 
sommaren. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

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

Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar om vad som behandlades vid sektorns 
senaste samverkansmöte. 

• Uppföljning HÖK 21 

• Arbetsmiljö Sammilsdalskolan 

• HME-enkäten och sjukfrånvaro 

• Tillbud och olyckor 

• MBL-19 – tillsättning intendenttjänsten 

• Regler för tjänstledighet 

• Kallelse till förhandlingar ska ske i god tid innan mötet 

• Protokoll från förskolans samverkansgrupp saknas men är på gång 

• Förhandling kring tjänstefördelning - behöver hitta en bättre 
organisation. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 60 Dnr 2021/668 

Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsstrateg Veronica Lundberg Lekare och avdelningschef 
grundskolan Annica Sandy Hedin informerar om arbetsmiljön på 
Sammilsdalskolan.  
Markarbeten har påbörjats men skjutits fram på grund av säkerhetsaspekter. 
Så snart vi går in i skolavslutningsveckan kommer avspärrningarna att 
utökas och när eleverna gått på sommarlov går arbetet i full fart. Det är en 
tight tidplan men det går ändå enligt planering så här långt tack vare gott 
samarbete mellan alla involverade.  
Vissa verksamhetsjusteringar har gjorts av modulerna på grund av det extra 
utrymme som finns under de första två åren för att få till uppehållsrum med 
mera.  
Befintliga anslutningar i den permanenta byggnaden används i så stor 
utsträckning som möjligt men även nya ledningar måste dras.  
Mycket planering och många möten äger rum för att få till etableringen, 
installera all teknik samt planera flytt av verksamhet. 
Beträffande Gärde skola och de investeringsmedel som satsats där, kommer 
inte den planerade hissen att monteras. Anledningen är de merkostnader som 
uppstått i samband med projekteringen för räddningsplatå med mera. Den 
totala kostnaden för insatsen visar sig bli så pass hög att en utredning av 
utbyggnation i markplan för fritids i stället är motiverad. Medel kommer 
omfördelas till 2023 medan utredning pågår. Återrapportering kommer ske 
framöver. 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lundberg Lekare 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
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§ 61 Dnr 2021/1373 

Utredning och plan för Leksands kommuns centrala 
skolfastigheter 

Beskrivning av ärendet 
Vid utskottet den 13 december 2021 § 84, uppdrogs till förvaltningen att ta 
fram en utredning och plan för Leksands kommuns centrala skolfastigheter. 
Utredningen pågår. Fastighetsstrateg Veronica Lundberg Lekare lämnar vid 
dagens sammanträde en kort rapport gällande dagsläget.  
 
Åkerö skola och Sammilsdalskolan är idag enligt regelverket när man tittar 
på antal personer som vistas i respektive rum i förhållande till ventilation och 
utrymning. Det finns också visst utrymme för fler elever, men under 
förutsättning att de tillkommer utspritt över årskurserna. Då det inte är stor 
marginal så är det rätt att utskottet gett uppdraget att genomlysa kapacitet 
och se vilka behov som finns framöver. Sektorchefen har omfördelat medel 
för att ta in extern kompetens för den första utredningsdelen.  
 
Återrapportering kommer att ske framöver. 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lundberg Lekare 
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§ 62 Dnr 2022/674 

Information om nyheter i grundskolan från regeringen 
och Skolverket 

Beskrivning av ärendet 
Avdelningschef grundskolan, Annica Sandy Hedin, informerar om nyheter i 
grundskolans läroplan och i skollagen 2022. 

• Ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå 

• Nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer samt annat 
värdegrundsarbete i läroplanernas inledande 

• För lärare som sätter betyg införs en ny princip i skollagen för 
betygssättning 

• Alla ändringar tillämpas från höstterminen 2022 

• Elever som läser på introduktionsprogrammen som läser 
grundskolans ämnen omfattas av de ändrade kursplanerna 

• Ändringarna i läroplanens inledande delar gäller också 
förskoleklassen och fritidshemmet. 

 

Beslutsunderlag 
Bildspel - Nyheter i grundskolan 2022. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef grundskolan, Annica Sandy Hedin 
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§ 63 Dnr 2022/675 

Patientsäkerhetsberättelse  2021 - elevhälsans 
medicinska insatser - grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Enligt patienssäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhetsberättelse 
sammanställas och redovisas för vårdgivaren senast 1 mars varje år, av vilket 
det ska framgå: 

• Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

• Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 

• Vilka resultat som har uppnåtts 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Hälsobesök har genomförts med ELSA e-hälsoenkät i förskoleklass, årskurs 
4 och årskurs 7 som underlag på alla skolor. Både elever och vårdnadshavare 
besvarar ELSA e-hälsoenkät digitalt. Resultatet efter alla hälsobesök har 
presenterats för skolans elevhälsoteam (EHT) och med återkoppling till 
specialpedagog och mentor. Frågan i hälsoenkäten om bra skolnärvaro har 
varit extra viktig att samtala om. Kommunens handlingsplan 
”Frånvarotrappan” har använts i samverkan med mentor och skolkurator. 
Arbetet med övervikt och fetma har påbörjats enligt våra riktlinjer och med 
nära samarbete med vår skolläkare. Vaccinationerna har genomförts enligt 
våra riktlinjer och rutiner. Vid klassvaccinering tjänstgör två skolsköterskor. 
Pubertetsprat i årskurs 4 tillsammans med skolkuratorn har genomförts på 
alla skolor. Möten med skolans elevhälsoteam, EHT, har fungerat bra på alla 
skolor. På grund av uppsägning under vårterminen 2021 anställdes en ny 
skolsköterska från påsklovet med ansvar för Sammilsdal, Tällberg och Ullvi 
skola.  

Analys 2021 
Under året har färre avvikelserapporter inkommit. Våra nya rutiner i 
journaldokumentationen har haft effekt och dokumentationen har förbättrats.  
 
Året har präglats av skolsköterskebrist på grund av sjukskrivning. 
Rekrytering har pågått men det har rått stor brist på sjuksköterskor på grund 
av den nationella vaccineringen mot Covid 19. Under höstterminen har 
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högstadiet inte haft någon skolsköterska på plats. Under två veckor i oktober 
samverkade vi med Regionens vaccinationsteam för att genomföra Covid 
19- vaccinering till 12–16 åringar. Två sjuksköterskestudenter som går 
specialistutbildning till skolsköterske- respektive barnsjuksköterska har haft 
sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning, i fyra veckor hos oss.  
 
PMO - IT-avdelningen har bytt servern för vårt journaldatasystem PMO.  
Lösenordspolicy och loggkörningsrutiner har uppdaterats. Arkivering av e-
journaler har påbörjats i samarbete med kommunens arkivarie. 
Vaccinationsregistret Svevac/Inera har avvecklats och information som 
tillhör Leksands kommun ska arkiveras. Resultaten från ELSA e-hälsoenkät 
finns nu tillgängliga via PMO och programmet Power BI.  
 
Det kontinuerliga arbetet med att skapa och uppdatera rutiner och riktlinjer i 
enlighet med gällande lagstiftning har genomförts. Ett av syftena är att mera 
aktivt uppmärksamma frånvaroproblematiken hos eleverna. 
Skolsköterskorna har under höstterminen varit delaktiga i kartläggningar och 
uppföljningar som bidragit till att den medicinska aspekten blivit tydligare. 
Regelbundna, obligatoriska skolsköterskemöten för att kvalitetssäkra arbetet 
har genomförts. 
Skolsköterskan på gymnasiet har deltagit i EHT-dagar på gymnasiet med 
övrig elevhälsa där man gått igenom alla elever med hög frånvaro och följt 
upp dessa. 
På grund av sjukskrivningar som lett till att färre skolsköterskor har varit på 
plats har man fått göra omprioriteringar bland skolorna och detta har varit 
ansträngt för skolsköterskornas arbetsmiljö. Inför hösten 2022 har två nya 
skolsköterskor anställts för att säkerställa kvalitén och arbetsmiljön framåt. 

Prioriteringar 2022 
Mål 

• Elevhälsans medicinska insatser erbjuder hälso-/sjukvård av god 
kvalitet och är patient-/elevsäker och att risker och avvikelser tidigt 
identifieras. 

• Elevhälsans medicinska insatser har viktad bemanning. 
• Att verksamheten följer uppdaterade och implementerade rutiner och 

riktlinjer. Metodbok ska skrivas. 

 Strategier 
• Fortlöpande se över rutiner och riktlinjer och dessa ska dokumenteras 
• Regelbundna skolsköterskemöten för att kommunicera 

verksamhetens årsplan, rutiner, riktlinjer och fortbildning. 
• Uppföljning av dokumentations rutiner i PMO. 
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• I samband med att verksamhetsberättelse upprättas göra en 
kvalitetssäkring på alla utförda hälsobesök och vaccinationer.  

• Egenkontroll av läkemedelsförråd och lokaler genomförs och 
dokumenteras vid läsårs start. 

• Mer samverkan med övriga aktörer i elevhälsoteamet ska genomföras 
och tydligare årshjul för det förebyggande arbetet ska upparbetas.  

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 2022-05-17 
2. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i 

grundskola och gymnasiet år 2021 
 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2021 
2. Anta förslag till mål och strategier för 2022 gällande 

patientsäkerhetsarbetet 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Grundskolechef Annica Sandy Hedin 
Medicinskt ansvarig skolsköterska Britt Gidlöf 
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§ 64 Dnr 2022/123 

Budgetprognoser utbildningssektorn 2022 

Beskrivning av ärendet 
Prognosen per april visar på ett underskott om -2,9 miljoner kronor (mnkr) 
vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos. Grundskola och 
gymnasieskola förväntas överskrida budget medan framför allt förskola 
förväntas generera överskott.  
 
Utbildningssektorn 
budgetavvikelse (mnkr) 

Prognos feb 
2022 

Prognos apr 
2022 

Förändring 

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

 
Sektorchef prognostiserar ett överskott om +0,2 mnkr för året. Överskottet 
förklaras av lägre kostnader för personalomkostnadspålägg motsvarande 0,8 
mnkr. De lägre kostnaderna avser hela sektorn, men prognostiseras under 
Sektorchef. Samtidigt ses högre kostnader för arbetsintegrerad 
lärarutbildning jämfört med budget och kostnad för enhetschef som 
budgeterats under arbete och stöd. 
 
Arbete och stöd prognostiserar ett mindre överskott motsvarande +0,2 mnkr 
vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Samtidigt är 
schablonintäkterna enheten budgeterar för nyanlända fortsatt en 
osäkerhetsfaktor som påverkas av hur många nyanlända kommunen tar emot 
under året. Även budgeterade kostnader för åtgärdsanställningar är en 
osäkerhetsfaktor.  
 
Förskolan förväntas generera ett överskott om +1,5 mnkr. Överskottet beror 
på att det förväntas något färre barn till hösten på flera av de kommunala 
förskolorna vilket även kräver lägre bemanning. På årsbasis motsvarar 
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volymförändringen ungefär 14 barn. I prognosen ingår även intäkter för 
ersättning av sjuklöner.  
 
Grundskolan prognostiserar ett underskott om -2,4 mnkr för året. 
Underskottet beror på nystartad förberedelseklass för nyanlända elever på 
Insjöns skola och på tillkommande nyanlända elever i grundsärskola. 
Samtidigt ses något lägre kostnader för köp av huvudverksamhet i annan 
kommun. I prognosen ingår även intäkter för ersättning av sjuklöner.  
 
Gymnasieskolan förväntas överskrida avsatt budgetram med -2,3 mnkr, 
vilket är 0,9 mnkr bättre än föregående prognos. Ungefär 2,6 mnkr av 
underskottet beror på ökade kostnader för interkommunal ersättning då fler 
elever väljer att studera på gymnasieskolor på annan ort och även dyrare 
program. 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 idrottsprofil.  
 
Kulturskolan prognostiserar ingen budgetavvikelse och ser inga tendenser till 
att avsatt budgetram inte ska hållas.  
 
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 ingår inga 
merkostnader för eventuellt tillkommande barn och elever från Ukraina.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-17 
Bildspel 

Utskottets beslut 
1. Lägga information till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Enhetschef arbete och Stöd 
Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 
Rektor gymnasieskola 
Avdelningschef Kulturskola 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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§ 65 Dnr 2022/688 

Information om möjligheter med lärlingsanställningar 

Beskrivning av ärendet 
Marcus Zetterlund, rektor Leksands gymnasium, informerar hur vi kan locka 
fler utbildade medarbetare till förskola, skola och vård och omsorg.  
Redogör för exempel på upplägg för gymnasial lärlingsutbildning och 
gymnasial lärlingsanställning. 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Hur kan vi locka fler utbildade medarbetare till förskola, skola 
och vård och omsorg? 

Utskottets beslut 
1. Uppdrar till rektor Marcus Zetterlund att utreda frågan om 

möjligheter med lärlingsanställningar vidare i dialog med 
kommunens HR-avdelning och besöksnäringen.  

2. Redovisas vid utskottet i oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund 
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§ 66 Dnr 2022/579 

Mål- och resultatrapport, utbildningssektorn 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna tar fram mål- och resultatrapport för 2022. Rapporten innehåller 
en uppföljning av politiska mål och fokusområden. Faktiska resultat utifrån 
angivna indikatorer blir redovisade i rapporten där det finns. Avvikelser som 
framkommer blir redovisade i rapporten.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporten till 
politiken. En nyhet med årets rapport är att förvaltningen på ett tydligare sätt 
avser att beskriva analysen utifrån resultaten. Detta kommer att bli mer 
aktuellt när faktiska resultat börjar visa sig. I samband med det kommer 
rapporten att kompletteras med utmaningar och avvikelser per målområden 
samt händelser av väsentlig betydelse kopplat till verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-02 
Mål- och resultatrapport, kvartal 1 2022 

Utskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, utbildningschef 
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Utbildningsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 67 Dnr 2022/602 

Utbildningsutskottets beslutade uppdrag 2022 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av uppdragsstatus av beslutade uppdrag 2022, kvartal 1. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Utbildningsutskottets beslutade uppdrag 2022, kvartal 1 
Rapport - Rapport – uppdrag utbildningsutskottet kvartal 1 2022 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
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Utbildningsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 68 Dnr 2022/524 

Meddelanden utbildningsutskottet 2022 

Beskrivning av ärendet 
En förteckning över dokument som inkommit ska anmälas till utskottet. 
Ansökan om föreningsstöd för studieförbund. Verksamhetsberättelser och 
verksamhetsplaner år 2021 respektive 2022.  
 

• Studiefrämjandet Mitt, dnr 2022/512 

• Studieförbundet Sensus, dnr 2022/592 

• Studieförbundet Vuxenskolan, dnr 2022/673 

• Studieförbundet NBV Mitt, dnr 2022/676 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-21 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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