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Ärendelista 
 

   
 § 32 Sektorchefen informerar 
 § 33 Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan 
 § 34 Rapport fokusområde grundskolan 
 § 35 Grundskola - ekonomi i balans och konsekvenser 
 § 36 Rapport av sektorns digitaliseringsarbete 
 § 37 Genomgång av kvalitetsredovisningar 2020 och verksamhetsplaner 2021 
 § 38 Antagning Leksands gymnasium 
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§ 32 Dnr 2021/19 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar. 

 Det har varit lugnt i verksamheterna efter påsklovet. Ingen större 
smittspridning av Corona just nu. Information om munskydd har 
kommit från smittskydd i Falun. Rektorer och avdelningschefer har 
fattat beslut om att avvakta med användande av munskydd, då 
användandet är svårhanterligt och smittspridningen låg just nu.   

 Kommundirektören har beslutat att förlänga hemarbetet för de som 
kan till den 31 augusti. 

 Arbete och stöd – har fått medel till sommarjobb. Medlen riktar sig 
till elever som gått ut gymnasiet eller tillhör KA-listan, kommunalt 
aktivitetsansvar. 

 Kulturskolan – fortfarande mycket inställt såsom konserter och 
evenemang. 

 Förskolan – har fått beviljat 525 000 kronor i projektmedel, för en 
analys av den fysiska arbetsmiljön med ett perspektiv utifrån 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, (NPF). 

 Grundskolan – Ingen distansundervisning i nuläget. Ser att man 
kommer att få alla elever i årskurs nio i mål. Ingen avslutning i 
kyrkan. 

 Gymnasiet – skolledningen har fattat beslut om att behålla delar av 
distansundervisningen. Treorna är på plats i skolan medan ettor och 
tvåor växelvis undervisas på distans.   

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 33 Dnr 2021/447 

Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Diskussion kring nyttjandet av de 14 miljoner kronor som det hösten 2020 
beslutades om att avsättas ur investeringsbudgeten 2021 - 2023, avseende 
arbetsmiljöåtgärder i grundskolan.    
Hanteringen har lyfts till lokalgruppen och diskussioner förs med 
Leksandsbostäder. Ordförande Tomas Bergsten kommer att delta i ett möte 
med Leksandsbostäder fredag 23 april. 
 
 

Utskottets beslut 
1. Uppdrar åt sektorn att komma med ett förslag till nästa utskott på en 

plan för nyttjande av investeringsmedlen. 
2. Informationsmöte om investeringar i grundskolan den 7 maj kl. 9.30 

– 10.30. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 34 Dnr 2021/435 

Rapport fokusområde grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin redogör för resultaten av 
grundskolans fokusområde ”att höja måluppfyllelsen hos elever i våra 
grundskolor”.  
Diskussioner pågår bland rektorerna om vad man kan göra för att förbättra 
resultaten. Man behöver till exempel  

 jobba med organisationen och motivationen bland eleverna 

 fokusera på det pedagogiska ledarskapet och analyserna 

 få mera tid för rektorerna att vara ute i klassrummen 

 ge rektorerna större möjligheter att agera som pedagogiska ledare 

 se till att lärare får vara lärare 
 
 

Beslutsunderlag 
Presentation – Fokusområde grundskolan 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 
Sektorchef Carin Fredlin 
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§ 35 Dnr 2021/431 

Grundskola - ekonomi i balans och konsekvenser 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningssektorns prognos per februari 2021 var -3,5 miljoner kronor 
(mnkr), vilket presenterades på utbildningsutskottet 2021-03-23. 
Underskottet går framför allt att härröra till grundskola (-2,9 mnkr) och 
fältassistenter (-0,6 mnkr). Med anledning av detta fick sektorn i uppdrag att 
på nästkommande utskottsmöte komma med förslag på åtgärder för att få en 
budget i balans. Vid dagens möte informerar verksamhetsekonom att man i 
stort sett fått täckning via bidrag från Socialstyrelsen för kostnaden för 
fältassistenterna. 
Grundskolas prognostiserade underskott är fördelat på Insjöns skola, 
Sammilsdalskolan och Tällbergs skola samt högre interkommunala 
kostnader under avdelningschef.  
Vid dagens möte redovisas förslag på åtgärder och konsekvenser för att få en 
budget i balans. Diskussioner förs utifrån detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-08 
Grundskola – ekonomi i balans och konsekvenser, daterad 2021-04-09 

Utskottets beslut 
1. Ge sektorchefen i uppdrag att till nästa utskottsmöte inkomma med 

en redogörelse för hur man ska få utbildningssektorns budget i 
balans. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Avdelningschef grundskola 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn
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§ 36 Dnr 2021/424 

Rapport av sektorns digitaliseringsarbete 

Beskrivning av ärendet 
Som ett led i uppföljningen av sektorns arbete kring digitalisering redovisar 
vid dagens möte digitaliseringsledare för utbildningssektorn genomförda, 
pågående och planerade insatser för utbildningssektorn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-04-07 
Sammanställning av utbildningssektorns digitaliseringsarbete april 2021. 
Bildspel - Utbildningssektorns digitaliseringsarbete 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn 
Joel Johansson, digitaliseringsledare utbildningssektorn
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§ 37 Dnr 2021/422 

Genomgång av kvalitetsredovisningar 2020 och 
verksamhetsplaner 2021 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av kvalitetsredovisningar 2020 och verksamhetsplaner 2021 för 
sektorn som helhet, avdelningarna förskola, grundskola, gymnasium och 
kulturskola samt enheten Arbete och stöd. Respektive avdelningschef/rektor 
deltar och redogör för sin del. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Genomgång kvalitetsredovisningar 2020 och 
verksamhetsplaner 2021, daterat 2021-04-09 
Bildspel - KR20-VP21 UU 2021-04-20 
Sektorplan US 2020-2021 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare 
David Ytfelt, enhetschef 
Per Westblom, rektor kulturskolan 
Lena Nordlund, avdelningschef förskolan 
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan 
Marcus Zetterlund, rektor Leksands gymnasium
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§ 38 Dnr 2021/429 

Antagning Leksands gymnasium 

Beskrivning av ärendet 
Rektor Marcus Zetterlund redogör för söktrycket till Leksands gymnasium i 
februari under åren 2017 – 2021.  
77 elever av 150 i åldersgruppen är från Leksand, 51,3 %, av de totalt 121 
elever som är antagna på Leksands gymnasium per den 15 april 2021. Sena 
antagningar och några frisökare kommer att tillkomma. Ett relativt stort antal 
leksandselever har valt yrkesprogram som inte erbjuds i Leksand.  
Dialog kring hur man skulle kunna utveckla programmen och om vilka 
program som kommer att vara viktiga i framtiden. 
 

Beslutsunderlag 
Presentation – Antagningsläget till utskottet april 2021 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund
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