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§ 26 Dnr 2021/185 

Införande av digital signering av protokoll för utskott, 
nämnder och kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar administrativ koordinator Helén 
Norling om införandet av digital signering av protokoll. 
Per den 1 april 2021 kommer justeringen av protokoll för 
kommunfullmäktige, jävsnämnden samt kommunstyrelsen och dess utskott 
att i första hand ske digitalt med hjälp av bank-ID. Tjänsten som ska 
användas är integrerad i e-tjänsteplattformen.  
Fördelar med denna utökade digitalisering är bland annat att det är 
platsoberoende och mer tidseffektivt. 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Administrativ koordinator Helén Norling 
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§ 27 Dnr 2021/137 

Remiss från Skolinspektionen dnr 2021:681 Ansökan 
från Praktiska Sverige AB - utökning befintlig 
fristående gymnasieskola. 

Beskrivning av ärendet 
Praktiska Sverige AB, del av AcadeMediakoncernen, har för Praktiska 
Gymnasiet Falun ansökt hos Skolinspektionen, dnr SI 2021:681, om en 
utökning av programutbudet. 

Praktiska Sverige AB har ansökt om att få starta Barn- och 
fritidsprogrammet, inriktning Pedagogiskt och socialt arbete, från och med 
läsåret 2022/2023. Enligt ansökan är organisationen tänkt att vara 
dimensionerad för 12 elever inom respektive årskurs. Det skulle innebära att 
programmet skulle bestå av 36 elever när det är fullt utbyggt läsåret 
2024/2025. 

Skolinspektionen önskar att Leksands kommun såsom närliggande kommun, 
enligt 2 kap. 5 § 4 st skollagen (2010:800), inkommer med ett yttrande 
gällande Praktiska Sverige AB:s ansökan om utökning.  

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka 
följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 
fem åren (år 2021-2026). 

2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående 
gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående 
program och inriktningar: 
Det nationella barn- och fritidsprogrammet med inriktningen 
pedagogiskt och socialt arbete 

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt 
program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive 
fristående gymnasieskolor i kommunen. 

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning 
läsåret 2021/2022 samt om möjligt läsåret 2022/2023. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun är en mindre kommun med en befolkning på 15 800 
(november 2020). Inom kommunen finns det endast en gymnasieskola, 
Leksands gymnasium, med cirka 500 elever.  

Leksands gymnasium har ett nära samarbete med Stiernhööksgymnasiet i 
Rättvik där det bland annat ingår att se över det gemensamma 
programutbudet. En viktig anledning till detta är att kunna möjliggöra ett 
brett utbud av yrkesförberedande program. Var för sig skulle inte 
kommunerna kunna erbjuda denna bredd av utbildningar. Det innebär att en 
förutsättning är det gemensamma elevunderlaget från de två kommunerna. 

Barn- och fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa erbjuds 
skolförlagt på Leksands gymnasium. Organisationen är dimensionerad för 16 
elever per årskurs, totalt 48 elever. Idag är 38 elever inskrivna på 
programmet, med fördelningen 7, 16 och 15 över årskurserna 1–3. 

Vidare erbjuds barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt 
arbete och socialt arbete via lärlingsform. Det finns för närvarande 9 elever 
inskrivna inom lärlingsformen, med fördelningen 4, 1 och 4 över årskurserna 
1–3.  

Av de totalt 47 eleverna som läser barn- och fritidsprogrammet kommer 7 
elever från Rättvik, vilket motsvarar 15 % av elevunderlaget.  

Det är kommunens avsikt att även läsåret 2021/2022 erbjuda både 
skolförlagt program och lärlingsvarianten inklusive nuvarande inriktningar 
samt om möjligt läsåret 2022/2023. 

Utifrån SCB:s befolkningsprognos över antalet 16-åringar i Leksands 
kommun för åren 2021–2026 går det att se en ökning från 2023 till 2025, 
men att trenden bryts till 2026. Differensen ligger inom normal fluktuation. 
Det finns inget som pekar mot en stadigvarande utökning av elevunderlaget i 
Leksands kommun. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
166 168 175 182 193 178 
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomiska konsekvenser 
Leksands kommun bedömer att ett godkännande om utökning för Praktiska 
Gymnasiet Falun skulle kunna innebära negativa ekonomiska följder för 
kommunen på både kort och lång sikt.  

Redan idag är beläggningen under 80 % på vår skolförlagda utbildning. 
Även om det inte rör sig om samma inriktning rör det sig sannolikt om 
samma krets av potentiella elever som väljer barn- och fritidsprogrammet. 
Påverkan kan bli än tydligare gällande lärlingsvarianten, då det skulle röra 
sig om samma inriktning och sannolikt snarlikt upplägg. Vidare skulle 
elevunderlaget från Rättvik kunna minska med tanke på de goda 
kommunikationerna till Falun därifrån.  

Skulle Leksands gymnasium tappa ett antal elever från skolförlagt program 
och/eller lärlingsvarianten finns det en risk att elevunderlaget blir för tunt för 
att kunna bära kostnaderna av att erbjuda utbildningen. Det skulle också 
utarma utbudet för Leksand och Rättviks gymnasieskolor på sikt.  

Organisatoriska konsekvenser 
En påtaglig organisatorisk konsekvens är att det skulle bli svårt att få tag på 
APL-platser, inte bara för Leksands gymnasiums del, utan för samtliga 
gymnasier med barn- och fritidsprogrammet. Som det framgår av Praktiska 
Gymnasiet Faluns ansökan kommer varje elev att ha 15 veckor APL per år. 
Antalet APL-platser i närområdet är begränsat och det skulle bli svårt för alla 
att hitta lämpliga praktikplatser. De arbetsplatser som tar emot APL-elever 
skulle sannolikt ombes ta emot fler än vad de gör idag.  

Pedagogiska konsekvenser 
Gällande pedagogiska konsekvenser utgör en möjlig brist på bra och 
lämpliga APL-platser en konkret risk. Ju fler elever som är i behov av plats, 
desto större är risken att elever får bedriva sina APL-studier på arbetsplatser 
som inte är helt adekvata för utbildningen. Skolorna skulle sannolikt vädja 
om att APL-platserna ska ta emot fler elever, vilket också kan innebära att 
kvaliteten på utbildningen riskerar att försämras. 

En annan möjlig konsekvens av att ytterligare barn- och fritidsprogram 
startar i en närliggande kommun är att elevunderlaget blir tunt för alla som 
erbjuder utbildningen. Det skulle innebära mindre grupper på många olika 
håll. Blir grupperna för små påverkas också den pedagogiska dynamiken på 
ett ogynnsamt sätt. Det skulle också kunna leda till att många elever inom 
barn- och fritidsprogrammen, inom samtliga närliggande kommuner, läser 
många karaktärsämneskurser i B-form.  
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Utifrån ovanstående punkter skulle det på sikt kunna innebära att de elever 
som utbildas inom barn- och fritidsprogrammet, inom hela regionen, är 
sämre rustade för arbetslivet eller fortsatta studier. 

Leksands kommuns bedömning  
Leksands kommun bedömer att det sammantaget föreligger en uppenbar risk 
att en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa 
följder för kommunens del.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Remiss från Skolinspektionen dnr 2020:681  
Ansökan från Praktiska Sverige AB – utökning befintlig fristående 
gymnasieskola, 2021-02-12 

Utskottets beslut 
1. Anta förvaltningens yttrande som utbildningsutskottets och 

översända det till Skolinspektionen.  

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
Carin Fredlin, sektorchef 
Marcus Zetterlund, avdelningschef gymnasiet 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare
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§ 28 Dnr 2021/250 

Information om årets Lupp-undersökning 2021 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun kommer, liksom övriga dalakommuner, att genomföra 
ungdomsenkäten LUPP under hösten 2021. 
Enkätresultatet ger en bild av hur unga upplever sin livssituation och kan 
användas som underlag för planering och uppföljning av kommunens och 
regionens verksamheter inom en rad olika områden.  
Enkäten har tidigare genomförts år 2015 och 2018.  
Ansvarig för enkäten nationellt är Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). 
 
Vid dagens utskott informerar projektsamordnare Lena Ryen-Laxton om 
enkäten och årets upplägg. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Projektsamordnare Lena Ryen-Laxton
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§ 29 Dnr 2021/18 

Budgetprognos utbildningssektorn februari 2021 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningssektorns prognostiserade utfall för 2021 uppgår till 345,2 
miljoner kronor (mnkr), vilket avviker 3,5 mnkr negativt jämfört med 
budgeterat resultat.  
 
Utbildningssektorn, 
budgetavvikelse (mnkr) 

Prognos 
2021-02 

Sektorchef -0,2 
Fältassistenter -0,6 
Arbete och stöd 0,0 
Förskola 0,0 
Grundskola -2,9 
Gymnasieskola -0,1 
Vuxenutbildning +0,2 
Kulturskola 0,0 
  
Totalsumma -3,5 
 
Prognosen för sektorchef är -0,2 mnkr jämfört med budgeterat resultat. Den 
negativa avvikelsen beror på ökade kostnader för arbetsintegrerad 
lärarutbildning jämfört med budget.  
 
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 dagsläget finns ingen 
finansiering för anställningarna, varför kostnaden belastar sektorns prognos 
negativt. Sektorn jobbar aktivt med projekt som kan finansiera tjänsterna, 
vilket då skulle påverka kommande prognoser positivt.  
 
Arbete och stöd prognostiserar ingen budgetavvikelse.  
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Förskolans budgetram minskades till 2021 där ungefär 2,2 mnkr avsåg 
volymjusteringar. För 2021 prognostiseras ingen budgetavvikelse. Totalt sett 
förväntas ungefär fem barn fler än budgeterat och ungefär 15 barn fler än 
2020 där ökningen framförallt syns på förskolan Myran. Den något ökade 
volymen förväntas kunna hanteras inom budgetram.   
 
Grundskola prognostiserar ett underskott om -2,9 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 och högre interkommunala 
kostnader än budgeterat.  
 
Prognosen för gymnasieskolan är -0,1 mnkr. Likt förskola minskades även 
gymnasieskolans budgetram till 2021, där ungefär 3,7 mnkr avsåg justering 
gällande volymer och interkommunal ersättning samt nedläggning av RL-
programmet. Den negativa prognosen förklaras framför allt av något högre 
interkommunala kostnader än budgeterat, främst gällande gymnasiesärskola. 
Samtidigt förväntas inte budgeterad projektresa kunna genomföras, vilket 
påverkar prognostiserat resultat positivt.  
 
Vuxenutbildningen beräknas göra ett överskott om 0,4 mnkr, varav ungefär 
0,2 mnkr motsvarar Leksand kommuns andel och resterade Rättvik 
kommuns andel. Överskottet beror på lägre personalkostnader i form av 
senarelagd rekrytering och vakant tjänst.  
 
Kulturskolan prognostiserar ingen budgetavvikelse.  
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-17 
Presentation – prognos utbildningssektorn februari 2021 

Utskottets beslut 
1. Uppdra till sektorn att till nästa utskottsmöte komma med förslag på 

åtgärder för att få en budget i balans. 
 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
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Enhetschef arbete & Stöd 
Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 
Rektor gymnasieskola 
Rektor vuxenutbildningen 
Rektor kulturskola 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn
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§ 30 Dnr 2021/19 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 
Skola-arbetsliv - Företagsfadder är en digital samverkansmodell för att göra 
det möjligt för skolelever att få kontakt med näringslivet.  
Förskolan – Kommer att bli sommarförskola. Systematiska kvalitetsarbetet 
pågår. 
Grundskolan – Alla elever kommer att undervisas på plats från och med 
onsdag. Om det blir smitta framöver kommer den drabbade klassen att få 
fjärrundervisning. Ingen prao för eleverna i årskurs 8. 
Gymnasieskolan – Distansundervisning till och med 1 april. Lärarna 
rapporterar att alla treor kommer att bli klara med sina kurser till studenten.  
Besked om antagningen till gymnasiet kommer på nästa utskott.  
Sommaravslutningar – arbete med planeringen inför avslutningarna har 
påbörjats. 
E-tjänster – Det jobbas på att få en helt digitaliserad skolstart. Skolskjutsen 
är redan nu digitaliserad. En e-tjänst för förskolekön är på gång.  
Brev till målsmän - Ett brev har skickats ut till målsmän i högstadiet med 
information om bland annt att det förekommer hög alkoholförbrukning bland 
vissa ungdomar. Skolan har fått positiv respons från föräldrarna.  
Arbete och stöd – Arbetet fungerar bra på arbete och stöd. Diskussioner 
kring samverkan på IFO pågår. Det har kommit åtta kvotflyktingar till 
kommunen 
 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 31 Dnr 2021/213 

Information om grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin och rektorerna Johan 
Nilsson – Sammilsdalskolan, Erika Hemptenmacher – Åkerö och Gärde 
skolor, Bitte Henriksson – Siljansnäs skola, Viktoria Hermansson – Insjöns 
skola och särskolan, Anna Witasp – Tällberg och Ullvi skolor deltar under  
informationen om grundskolan. 

 Organisationen 
Annica Sandy Hedin redogör för organisationen. Rektorerna 
presenterar sig och sina skolor. 

 Ansökningar till f-klass  
Annica redogör för ansökningar till f-klass i respektive skola. Nytt 
inför hösten är att det finns en särskoleklass i f-klass. 

 Skolan – en politiskt styrd organisation 
Anna Witasp redogör för exempel på politiska beslut som påverkat 
skolan och ekonomin under de senaste 10 åren.  

 Ekonomi 
Viktoria Hermansson redogör för den ekonomiska situationen samt 
för andra faktorer som påverkar hur rektor organiserar sin inre 
organisation. 

 Effektiviseringar i grundskolan 
Annica redogör för hur grundskolan jobbar med effektiviseringar. 

 Hur ser våra fortsatta processer ut för att bli mer effektiva i 
grundskolan? 
Erica Hemptenmacher redogör för hur man jobbar för att bli mera 
effektiva i grundskolan. 

 Utvärdering av fjärrundervisning på 7–9 på grund av Corona 
Johan Nilsson informerar om hur fjärrundervisningen för årskurs 7–9 
har fungerat. Undervisningen har i stort fungerat bra och man har 
sannolikt hejdat smittspridningen.  

 Utvärdering av sammanslagningen årskurs 7–9 
Johan Nilsson redogör för utvärdering av sammanslagningen av de 
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båda högstadieskolorna till en. Det har över lag fungerat bra, men 
platsbristen är en stor fråga. Flera arbetsrum och större lektionssalar 
behövs.  

 Hur vi jobbar med psykisk ohälsa 
Annica redogör för vad som görs i Leksand för att bemöta ökningen 
av psykisk ohälsa. 

 Utmaningar skolåret 2021/2022 
Annica informerar om vilka utmaningar skolan står inför läsåret 
21/22. 

Diskussion kring de olika fokusområdena som berör skolan och hur de ska 
analyseras. På nästa utskott ska nyckeltal som man vill fokusera extra på att 
förbättra presenteras. 
 
Vidare diskuteras kring den ordinarie investeringsbudgeten och de 
investeringsmedel som är avsatta för arbetsmiljön samt hur medlen ska 
fördelas. Beslut kommer under våren. 
 
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Utskottspresentation mars 2021 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Grundskolerektorerna 
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