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§ 72 Dnr 2021/19 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Tf sektorchef Joel Johansson informerar muntligt.  
Ulrica Elisson Grane, lärare på grundskolan, blev vinnare av lärarpriset 
Guldäpplet 2021. Hon fick utmärkelsen för sitt sätt att utveckla 
undervisningen med nytänkande och digitalisering. 
Tidigare i år mottog Anders Nyberg, fysik- och matematiklärare på Leksands 
gymnasium, pris som Sveriges bästa lärare. Bakom priset, som delas ut 
nationellt, står Sydsvenska Handelskammaren. Det är eleverna själva som 
nominerar kandidater till landets bästa lärare. 
Det var öppet hus Leksands gymnasium den 10 november.  
Distansarbete inom förvaltningen - tittat på hur det ska hanteras. Riktlinjer är 
framtagna. Överenskommelse ska göras med respektive chef. 
Likvärdig förskola – två förste förskollärare ska rekryteras. Leksands 
kommun är först ut i regionen med att rekrytera förste förskollärare. 
En av rektorerna på förskolan har sagt upp sig - rekrytering pågår. 
 
 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Tf sektorchef Joel Johansson 
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§ 73 Dnr 2021/1167 

Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 

Beskrivning av ärendet 
Tf sektorchef Joel Johansson informerar muntligt från sektorns 
samverkansgrupps senaste möte.  
Det har upplevts som att det varit problem med IT-stödet på skolorna och det 
har skapat ett arbetsmiljöproblem. Med anledning av detta har ett projekt, 
ITUS-projektet,  startats upp för att försöka få till en bra dialog. Förutom 
representation från IT-avdelning ingår personal från förskolan, grundskolan, 
gymnasiet och sektorn i övrigt i projektet. 
Joel redogör för uppföljningen av huvudöverenskommelsen-18 (HÖK-18) 
och att man går vidare med HÖK-21. 

Beslutsunderlag 
Protokoll utbildningssektorns samverkansgrupp, 2021-10-11 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Tf sektorchef Joel Johansson
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§ 74 Dnr 2021/668 

Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 

Beskrivning av ärendet 
Veronica Lindberg Lekare – fastighetsstrateg presenterar sig. Hon och 
avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin informerar muntligt om 
arbetsmiljön på Sammilsdalskolan.  
En stor mängd åtgärder genomfördes under senare delen av vårterminen 
samt under sommarlovet. Åtgärderna redovisades till utskottet i september. 
Det upplevs fortfarande att det är trångt på skolan, men det är inga akuta 
problem. 
Det återstår en mätning av klimat (luftfuktighet-, temperatur- och koldioxid)  
i 10 klassrum. Den utförs av företagshälsovården och pågår under veckorna 
45 - 47. En rapport förväntas vecka 48.  
Inför 2022 
Med anledning av skyddsombudens anmälan så identifierades ett antal 
arbetsmiljöproblem exempelvis att det behövs fler klassrum och arbetsrum 
inför kommande läsår. 
Två alternativ har utretts: 
Fortsatt nyttjande av Alléskolan samt etablering av paviljong, alternativt att 
med en större paviljong även ersätta Alléskolan för att minska förflyttningar 
mellan byggnader. Det senare alternativet är det som nu utreds för att just 
minska förflyttningar. 
 
 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 75 Dnr 2021/447 

Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Hösten 2020 beslutades det att avsätta totalt 14 miljoner ur 
investeringsbudgeten till arbetsmiljön i grundskolan enligt nedanstående 
fördelning: 

• 2021 2 miljoner 
• 2022 4 miljoner 
• 2023 4 miljoner 
• 2024 4 miljoner 

Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin och fastighetsstrateg 
Veonica Lindberg Lekare redogör för genomförda och planerade 
arbetsmiljöåtgärder på grundskolorna under 2021 samt att det under 2022 
planeras för utbyggnationer av Ullvi respektive Gärde skola. 
De redogör vidare för den fortsatta planeringen för år 2023 - 2024. 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Investeringsmedel arbetsmiljö grundskolan 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 76 Dnr 2021/1292 

Utredning kommunala aktivitetsansvaret 

Beskrivning av ärendet 

Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, regleras av 29 kap. 9 § skollagen 
(2010:800) SkolL, och innebär att kommunen löpande ska hålla sig 
informerade om de ungdomar som inte har fullgjort sin skolplikt eller som 
inte är inskrivna inom gymnasieskola eller gymnasiesärskola. I uppdraget 
ingår också aktivitetsansvaret för de ungdomar som saknar gymnasieexamen 
eller gymnasiesärskolebevis samt de som inte har fullföljt sina gymnasiala 
utbildningar med godkända resultat. Vidare ska hemkommunen erbjuda 
ungdomarna lämpliga individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att 
få ungdomen att börja eller återuppta en utbildning. 

Under 2015 skärptes uppdraget från att innebära ett renodlat 
informationsansvar till att utökas med aktivitetsansvaret. Senare har 
ytterligare justeringar gjorts. Läser man förarbetena till lagförändringen 
prop. 2017/18:163 En gymnasieutbildning för alla, s. 80, framgår det att det 
kommunala aktivitetsansvaret förutsätter god dialog och samverkan med 
olika myndigheter som t.ex. Migrationsverket, men även interna kommunala 
verksamheter som socialtjänsten, integrationsenheten och 
arbetsmarknadsenheten.  

Till stor del har uppdraget att driva KAA landat på gymnasiet, vilket från 
deras sida har upplevts som svårt. Frågan om det kommunala 
aktivitetsansvaret har inte fått den kommunövergripande karaktär som den 
kräver. Förklaringen till detta är bl.a. att aktivitetsansvaret bara ärvdes 
vidare, utifrån att utbildningssektorn hade ansvaret när det bara rörde sig om 
ett informationsansvar och vid tiden kunde hanteras internt. 

Sektorns/avdelningens bedömning 

Gymnasieskolan har varken kompetensen eller resurserna att själv omfatta 
hela aktivitetsansvaret, till exempel som att ta fram lämpliga individuella 
åtgärder. Detta kräver en omfattande samverkan och därigenom tydlig 
samordning inom kommunen, något som förutsätter att det finns en 
sammanhållen styrning. Gymnasiet har en given och mycket central roll 
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inom KAA, men deras huvudsakliga uppgift är att ta vid när syftet är 
uppnått, dvs. att motivera och stötta eleven till att börja eller återupptagna 
studier. 

KAA-frågorna har också hamnat i skymundan jämfört med övriga frågor 
inom utbildningssektorn. Delvis pga. dessa ungdomar inte alltid företräds av 
lika starka föräldragrupper som driver frågorna. Här är det viktigt att komma 
ihåg vårt uppdrag som kommun att vara en garant för att även de som saknas 
resurser ska tillförsäkras sin rätt.  

Det samarbete som finns mellan Leksands gymnasium och 
arbetsmarknadsenheten, AME, fungerar mycket bra. Arbetet kännetecknas 
av höga ambitioner, men det har saknats en övergripande strategisk styrning 
vilket gör att verksamheterna fortfarande trevar sig fram. De har försökt lösa 
utmaningarna på taktisk nivå genom att i omgångar se över planer, 
arbetsformer, processer och rutiner.  

Vidare finns det operativa begränsningar då varken studie- och 
yrkesvägledarna på gymnasiet eller AME-konsulenterna har tid eller 
möjlighet att hålla ihop alla praktiska delar. Allt från att samverka och föra 
dialog med myndigheter, praktikplatser och övriga aktörer till att bedriva 
uppsökande verksamhet samt att coacha/handleda ungdomen genom hela 
processen. Dessa ungdomar kräver ofta en till en-lösningar, med nära och 
täta kontakter mellan handläggare och ungdomen. 

De preliminära slutsatserna av projektet ”Leksands nya KAA-modell” som 
leds av Lena Ryen och är finansierat av Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete, DUA, pekar just på behovet av att det finns personer 
som dedikerat arbetar med KAA. Det saknas också en övergripande 
samordning som har haft möjlighet att synkronisera mål och medel så att 
dessa överensstämmer genom hela kedjan, dvs. på strategisk, taktisk och 
operativ nivå. 

Av denna anledning är det förvaltningens bedömning att det vore önskvärt 
att utreda hela strukturen kring det kommunala aktivitetsansvaret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Utredning kommunala aktivitetsansvaret daterat 2021-11-
03 
Bildspel – det kommunala aktivitetsansvaret 
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Utskottets beslut 
1. Uppdra åt förvaltningen att utreda strukturerna för styrning och 

ledning samt arbetets organisering gällande det kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef, utbildningssektorn 
Marcus Zetterlund, avdelningschef gymnasiet 
Lena Ryen, projektsamordnare 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare 
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§ 77 Dnr 2021/488 

Minnesanteckningar från brukarråd utbildningssektorn 
2021 

Beskrivning av ärendet 
Minnesanteckningar har inkommit från nedanstående brukarråd: 
Åkerö skola 2021-10-05 
- Funderingar kring matsal och skolgården. 
Gärde skola 2021-10-07 
- Problem med trafiksituationen.  
Tällbergs skola 2021-10-04 
Siljansnäs skola 2021-09-28 
Sammilsdalskolan 2021-10-20 
Allmänt problem med att få vikarier till byskolorna. De jobbar hellre i de 
centralt belägna skolorna.  En rapportering av en utvärdering av 
bemanningsenheten är på gång.  
 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från brukarråd 
Tällbergs skola 2021-10-04 
Siljansnäs skola 2021-09-28 
Gärde skola 2021-10-07 
Åkerö skola 2021-10-05 
Sammilsdalskolan 2021-10-20 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor Tällberg skola 
Rektor Siljansnäs skola 
Rektor Gärde och Åkerö skolor 
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Rektor Sammilsdalskolan 
Sektorchef
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§ 78 Dnr 2021/484 

Utbildningsutskottet uppdrag per kvartal  2021 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av uppdragstatus per kvartal 3 2021, utbildningsutskottet. 
 

Beslutsunderlag 
Rapport – uppdrag utbildningsutskottet kvartal 3 2021 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-14 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 79 Dnr 2021/482 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2021 

Beskrivning av ärendet 
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen. 
Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom. 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom utbildningssektorn kvartal 3, 2021, redovisas. 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna 
åtgärder, utbildningssektorn, kvartal 3, 2021 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-15 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin
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