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Ärendelista 
 

 § 21 Sektorchefen informerar 
 § 22 Årsbokslut utbildningssektorn 2020 
 § 23 Skolskjutsprojektet samt e-tjänster i framtiden 
 § 24 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2020 
 § 25 Meddelanden utbildningsutskottet 2021 

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-22 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 21 Dnr 2021/19 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Covidinformation - Smittspridningen i Leksand är för närvarande låg. Få fall 
bland personal och elever sen nyår.  
Tillsynen på samtliga fristående förskolor är klar.  
Grundskolan – val till förskoleklass är klart. Mer information kommer på 
nästa utskottsmöte.   
Årskurs 7 - 8 på Sammilsdalskolan har haft digital undervisning varannan 
dag sen jul. Man satsar på att ha utbildning på plats från vecka 10.  
Vecka 9 är det sportlov. Fritidsgården Jippo kommer att ha öppet under 
veckan. Respektive fritidshem likaså. Under påsklovet kan det på grund av 
för få barn bli sammanslagning av fritidshemmen.  
Praon för åk 8 är inställd. 
Fördelningen av ansökningar till kommunal förskoleklass jämfört med 
förskoleklass på fristående skola är ungefär detsamma som tidigare år. 
Vid utskottsmötet i mars blir det mera information om grundskolan. 
Gymnasieskolan – valen till åk 1 är avklarade. 51,3 % av årskurs 9 eleverna 
har valt Leksands gymnasium. Det är en minskning mot förra årets 55,5 %. 
Ser en tendens att eleverna är mer praktiskt lagda i årets kull och att de väljer 
de praktiska program som Leksands gymnasium inte har. Fordons-
programmet till exempel är populärt. I april-maj kan man se hur många 
elever från andra kommuner som har sökt till Leksands gymnasium.  
Skolverket har beslutat att godkänna nationell idrottsutbildning för baseboll 
och softboll vid Leksands gymnasium. Skolverkets beslut om nationell 
idrottsutbildning ska gälla för fyra antagningsomgångar från och med läsåret 
2022/23. 
Kulturskolan – har verksamhet i små grupper. Dansen är flyttad till 
Sveasalen på grund av renovering på Brandmannen. 
Arbete och stöd – arbetet rullar på utan större förändringar. Ombyggnation 
pågår. Vuxenutbildningen har mycket utbildning på distans. Arbete och stöd 
jobbar växelvis på distans. Några kvotfamiljer har anlänt till kommunen.  
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Lovaktiviteter – fritidsgården Jippo har öppet på sportlovet. Övriga 
sportlovsaktiviteter som kommunen brukar anordna är inställda på grund av 
pandemin.  En arbetsgrupp ska tillsättas för att se över vilka lovaktiviteter 
man kan ha för att möta ungdomarnas behov framöver. 
Rikskonferens – skola-arbetsliv. Skola-arbetslivsgruppen har beslutat att 
ansöka om att få ordna rikskonferensen år 2023.  
Skolmatsalar – eleverna på Åkerö skola kommer under året att fortsätta äta i 
matsalen på Edshult. När det gäller eventuell ombyggnation av Gästis pågår 
det diskussioner. Det är mycket att reda i och arbetet pågår.  
Projektet Ungdomshälsa - som drivs i samverkan med Region 
Dalarna/Vårdcentralen Leksand, kommer att upphöra i samband med att 
rapporten godkänns av chefsnätverket (Region Dalarna och socialchefer i 
Dalarna). Ungdomshälsan i Leksand kommer att fortsätta att bedriva och 
utveckla verksamheten i samverkan.  
 
Planering för användande av investeringspengar pågår. 
 
 
 
 
 
 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 22 Dnr 2020/83 

Årsbokslut utbildningssektorn 2020 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningssektorn redovisar ett överskott om 6,1 mkr för 2020, vilket är 
markant bättre än föregående prognos om 1,1 miljoner kronor (mkr). 
Överskottet genereras fram för allt av lägre kostnader på förskola och 
gymnasieskola, men även av ett lägre underskott på grundskolan.  
 
Utbildningssektorn, 
budgetavvikelse (mkr) 

Resultat 2020 Föregående 
prognos 

Förändring 

Sektorchef -0,8 -0,7 -0,1 
Arbete och stöd 0,6 0,2 0,4 
Förskola 6,7 3,1 3,5 
Grundskola -5,7 -6,5 0,8 
Gymnasieskola 5,5 4,9 0,6 
Vuxenutbildning -0,2 -0,2 0,0 
Kulturskola 0,1 0,2 -0,1 
Totalsumma 6,1 1,1 5,0 

 
Sektorchef redovisar ett resultat om -0,8 mkr. Underskottet förklaras fram 
för allt av ökade kostnader för avyttring av en lokal. I övrigt beror 
underskottet på en besparing i form av en organisationsförändring som 
genomförts, men där besparingen tillfaller avdelning förskola.  
 
Arbete och stöd redovisar ett överskott om 0,6 mkr jämfört med budgeterad 
ram, vilket är en förbättring jämfört med prognosen om 0,2 mkr. Överskottet 
och förbättringen beror fram för allt på lägre personalkostnader för 
administration vilket beror på att personal som slutat inte ersatts i samma 
omfattning. Enheten har även budget för att visstidsanställa individer långt 
från arbetsmarknaden, men på grund av färre individer inom målgruppen än 
förväntat, ger detta ett överskott för enheten. I övrigt har enhetens 
budgeterade kostnader relaterat till SFI inte utnyttjats.  
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Förskola avviker 6,7 mkr positivt mot budget, jämfört med prognostiserat 
överskott om 3,1 mkr. Förändringen beror fram för allt på en överskattning 
av personalkostnader och interkommunala kostnader för årets sista månader. 
Överskottet beror fram för allt på lägre personalkostnader som följd av att 
verksamheten haft 27 färre barn än budgeterat. Störst avvikelse ses på den 
nybyggda förskolan Myran, där fram för allt hösten 2020 sticker ut. Även 
förskolan Furuliden redovisar ett större överskott som följd av färre barn. De 
lägre personalkostnaderna syns även i form av besparing som genomförts 
under avdelningen, men som budgeterades under sektorchef. Kommunen har 
också haft sju barn färre på förskolor i andra kommuner än budgeterat, vilket 
ger en positiv budgetavvikelse. Även lägre kostnader för kost och att 
verksamheten ersatts för höga sjuklönekostnader påverkar resultatet positivt. 
  
Avdelningen grundskola redovisar ett underskott om -5,7 mkr, vilket är 0,8 
mkr bättre än föregående prognos. Det förbättrade resultatet beror fram för 
allt på intäkter för sjuklöneersättning för november och december. I övrigt 
beror underskottet på högre personalkostnader för de kommunala skolorna 
där man inte lyckats bemanna enligt fastställda ramar. Det beror fram för allt 
på större behov av stödresurser och problematik med små klasser på några av 
grundskolorna. Avvikelsen beror även på högre interkommunala kostnader 
än budgeterat, främst gällande höstterminen 2019, men också på en 
avräkning till fristående verksamheter. Antal elever uppgår till 1 385 inom 
den kommunala grundskolan, vilket är marginellt färre än budgeterat. Antal 
elever i fritidshem uppgick till 441, vilket är 10 färre än budgeterat. 
 
Gymnasieskolan avviker 5,5 mkr positivt mot fastställd budgetram, vilket 
ligger i linje med föregående prognos om 4,9 mkr. Överskottet beror till stor 
del på en högre andel elever som väljer Leksands gymnasium. Högre andel 
elever som väljer Leksands gymnasium har gjort att verksamheten behövt 
utöka antalet klasser med högre personalkostnader som följd, men fram för 
allt av lägre interkommunala kostnader för elever som går i andra 
kommuner. Totalt sett ger detta ett överskott för gymnasieskolan. I resultatet 
ingår inte budgeterade externa kostnader för mat då verksamheten med 
anledning av Covid-19 inte kunnat servera lunch till alla elever i ordinarie 
matsal. Samtidigt har planerad projektresa inte kunnat genomföras, vilket 
genererar ett överskott för verksamheten. Gymnasieskolan redovisar även 
högre statsbidragsintäkter än budgeterat.  
 
Vuxenutbildningen är en gemensam verksamhet som bedrivs i samarbete 
med Rättviks kommun. För 2020 redovisar verksamheten ett underskott om 
0,3 mkr där ungefär 0,2 mkr motsvarar Leksand kommuns andel och 
resterande Rättvik kommuns andel. Detta ligger i linje med föregående 
prognos. Underskottet beror fram för allt på högre personalkostnader för 
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Gymnasievux och högre lokalkostnader. De ökade kostnaderna balanseras 
delvis upp av högre intäkter för statsbidrag.  
 
Kulturskolan redovisar ett överskott om 0,1 mkr. Överskottet förklaras fram 
för allt av lägre personalkostnader än budgeterat, vilket beror på lägre andel 
inskrivna elever i verksamheten. I resultatet ingår även en ej budgeterad 
retroaktiv lokalkostnad.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-05 
Presentation – bokslut 2020 utbildningssektorn 

Utskottets beslut 
1. Lägga information till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Enhetschef arbete och stöd 
Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 
Rektor gymnasieskola 
Rektor Vuxenutbildningen 
Avdelningschef Kulturskolan 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn
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§ 23 Dnr 2021/178 

Skolskjutsprojektet samt e-tjänster i framtiden  

Beskrivning av ärendet 
Trafiksamordnare Joel Johansson informerar om skolskjutsprojektet och e-
tjänster.  
Leksand kommun lanserar en e-tjänst för skolskjuts den 8 mars 2021. 
Grundsärskolan och elever med TF-nummer omfattas inte av tjänsten. 
E-tjänsten är ett avancerat projekt. Joel redogör för hur tjänsten är uppbyggd.  
Skolskjutshandläggare Pia Lundström-Eriksson redogör för vad tjänsten kan 
tillhandahålla. Vårdnadshavare kommer via tjänsten bland annat kunna 
ansöka om skolskjuts och beställa ersättningskort. Handläggarna kommer 
bland annat att kunna rätta kortnummer, utfärda nytt kort och neka 
skolskjuts. 
Joel redogör för tidsplanen och för den information som går ut till 
vårdnadshavarna. Han informerar vidare om vad som förändras i och med 
den automatiserade hanteringen. Bland annat blir det en ny kartfunktion 
vilket kan göra att det blir nya bedömningar i beslut om skolskjuts. 
E-tjänster i framtiden 
Joel redogör för effektmål av e-tjänster. Man kan bland annat se en 
effektivare handläggning, en minskad administration - internt och externt, 
nöjdare medborgare genom snabbare handläggning och ökad insyn samt en 
förbättrad arbetsmiljö för medarbetare. 
E-kontoret är under uppbyggnad och består för närvarande av två 
medarbetare vilka bland annat genomför en kartläggning av behov av e-
tjänster. 
Systemförvaltare Sara Rantapää redogör för e-tjänster inom 
utbildningssektorn. Hon påpekar att skolskjutsprojektet är en mycket 
avancerad och omfattande e-tjänst. Att bygga en e-tjänst kräver ibland en 
processkartläggning, att utveckla integrationer osv. 
Joel informerar om utbildningssektorns e-tjänsteorganisation. Den består av 
honom själv och systemförvaltare Sara Rantapää. Prioriteringar kommer  
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göras i den centrala ledningsgruppen efter central kartläggning. För att kunna 
bygga upp antalet e-tjänster kommer förskolan, grundskolan och gymnasiet 
att ordna egna resurser för byggande. Sara och Joel ansvarar för 
sektorsövergripande tjänster och för kulturskolan, AME/integration och 
vuxenutbildningen. 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Skolskjutsprojektet och e-tjänster 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Trafiksamordnare Joel Johansson 
Skolskjutshandläggare Pia Lundström-Eriksson 
Systemförvaltare Sara Rantapää 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 24 Dnr 2020/1202 

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
2020 

Beskrivning av ärendet 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom utbildningssektorn kvartal 4 år 2020, redovisas. 
 

Beslutsunderlag 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 4 år 2020 
- utbildningssektorn. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 25 Dnr 2021/122 

Meddelanden utbildningsutskottet 2021 

Beskrivning av ärendet 
En förteckning över dokument som inkommit ska anmälas till utskottet. 

 Information från Dalarnas bildningsförbund - Folkbildningens roll - 
Etik och Kvalitet - Beslut om bidrag 2021, dnr. 2021/113 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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