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§ 51 Dnr 2021/19 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchefen Carin Fredlin informerar. 
Förskolans sommarförskola och grundskolans sommarfritids har fungerat 
bra, inget speciellt att rapportera. 
Grundskolan – höstterminen har startat med mycket sjukdom, dock inga 
coronafall, det är förkylningar som går. Svårt med vikarietillsättningen då 
många lärare är sjuka. 
Gymnasiet – för första gången på ett och ett halvt år är alla på plats i skolan, 
men det är mycket sjukfrånvaro på grund av förkylningar.  Under sommaren 
har det med hjälp av statsbidrag gjorts renoveringar. Bland annat har 
biblioteket renoverats och har nyinvigts i början av höstterminen.  
Kulturskolan – Har haft en del läger under sommaren och har fortsatt mycket 
på gång. Bland annat har man kommit i gång med utbildningen i digitalt 
musikskapande.  
Arbete och stöd – Tillsammans med vuxenutbildningen har de fått ordning 
på lokalerna. Samverkar kring lärcentrum. Det har inte kommit några 
kvotflyktingar till kommunen under året. Om så sker kan Lustholen 
användas till boende.  
Övergripande – ingen coronaspridning hittills, personalen ska testa sig vid 
sjukdom. Alla anställningar på skolorna har fungerat bra. Det är en bra 
behörighet bland lärarna och bland förskolepersonalen. 
Förskolan Myran – Carin informerar om byggnadens tidigare upptäckta fel 
och brister har åtgärdats. Nu har det uppdagats att betongplattan har förhöjda 
fuktvärden samt att förhöjda värden av radon har upptäckts vid en extra 
kontrollmätning. Det är dock inte så höga värden att det är någon fara för 
barn och personal. Genom att låta ventilationen gå dygnet runt hålls 
radonvärdena under gällande gränsvärden. Kontrollmätningar kommer göras 
kontinuerligt. Personalen har informerats och den 7 september kommer 
vårdnadshavarna att informeras. Det finns inga hälsorisker och planen är att 
hantera det långsiktigt. Kommunen kommer att kontakta entreprenören om 
att allt ska åtgärdas. Planen är att det ska göras under sommarstängningen 
2022. Information går ut till de som behöver.  
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Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 52 Dnr 2021/691 

Budget 2022 - 2024 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström informerar om mål och budget 2022 - 
2024.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Information Mål och budget 2022 - 2024 
Presentation – Information Mål och budget 2022 - 2024 

Utskottets beslut 
1. Lägga information till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström
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§ 53 Dnr 2021/1043 

Information om fältarnas bild av sommaren samt hur 
arbetet sker under hösten 2021 

Beskrivning av ärendet 
Fältarna - fältassistenterna, Tilda Rolands och Ludvig Knutz besöker 
utskottet och informerar om sommarens arbete samt hur arbetet kommer ske 
under hösten 2021. 
Fältarna arbetar förebyggande och relationsskapande och målgruppen är 
ungdomar i högstadie- och gymnasieålder. Fältare finns för att förebygga 
och motverka att ungdomar ska hamna i ett utanförskap. 
Under sommaren har de bland annat arbetat aktivt bland ungdomarna, 
framför allt kvällstid samt även haft aktivitetshäng dagtid och 
spontanaktiviteter vid Siljansvallen måndagar – onsdagar. Närvaron på 
spontanaktiviteten var bra. Medan de planerade aktiviteterna inte var lika 
välbesökta.  
Under nattpassen användes kommunbil för att kunna täcka hela kommunen. 
Dock var det störst ungdomsnärvaro i centrala Leksand.  Vissa mötesplatser 
blev så kallade ”hotspotsområden”. Under ”Classic car veckan” i Rättvik 
uppehöll sig många leksandsungdomar där och fältarna arbetade då i Rättvik 
under veckan. Den sammansatta bilden är att det har det varit lugnt på 
kvällarna med några få undantag. Det förebyggande och förtroendeskapande 
arbetet har gjort att fältarna blivit efterfrågade bland ungdomarna om att vara 
ute bland dem.  
Framtiden 
Många känner nu till fältarna. Mer fokus behövs för att ungdomarna ska ha 
en meningsfull fritid, vilket är en skyddsfaktor för psykisk hälsa. 20% av alla 
unga säger att de har små möjligheter till att delta i fritidsaktiviteter.  
De kommer fortsätta att vara ute på skolorna, lotsa elever till 
ungdomshälsan, gå med till ungdomsmottagningen om det behövs samt vara 
ute på kvällarna. 
Utskottet är imponerade av verksamheten och fältarnas ambitioner och ser 
framemot att få följa det fortsatta arbetet.  
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Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin informerar om att fältarna 
är en del av ett nätverk i kommunen och att kommunen har haft ett gott 
samarbete med Rättviks kommun och dess fältare.  

Beslutsunderlag 
Bildspel - Fältassistenter 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Fältarna Tilda Rolands och Ludvig Knutz 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
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§ 54 Dnr 2021/1044 

Draftit vårterminen 2021 - redovisning av händelser på 
grundskolorna 

Beskrivning av ärendet 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin, informerar om statistik 
från föregående års hösttermin till och med nu gällande anmälningar om 
kränkande behandling på de kommunala grundskolorna.  469 anmälningar 
har gjorts under perioden varav 468 är avslutade. Händelserna har ökat mot 
förra året, mycket tack vare att det har blivit mera rutin att använda sig av 
systemet Draftit som även hjälper till att följa upp ärenden.  
De flesta ärenden går snabbt att utreda.  32 % av ärendena har lett till något 
längre utredningstid.  
Annica visar statistiken för de olika skolorna. De flesta ärendena är fysiska 
händelser.  
 

Beslutsunderlag 
Statistik från Draftit. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
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§ 55 Dnr 2021/668 

Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 

Beskrivning av ärendet 
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin, informerar om 
arbetsmiljön på Sammilsdalskolan.  
Den anmälan till Arbetsmiljöverket som gjordes av skyddsombuden har 
dragits tillbaka. Annica redogör för de åtgärder som gjorts på 
Sammilsdalskolan.  
- Två nya klassrum har kommit till i huvudbyggnaden 
- I Alléskolan används bara de tre största klassrummen 
- Samtalsrum har ställts i ordning, finns också rum att boka på Alléskolan 
- Elevskåpen har flyttats om 
- Ljudanpassningar i klassrum 
- Ommöblering i kafeterian 
- Lärararbetsplatser har flyttats. 
- Jobbat med ljud- och ljusanpassning i klassrum 
- Ventilationsåtgärder för att fördela luften 
Under hösten planeras 
- Luftmätningar  
- Eventuellt inköp av instrument för dubbla uppsättningar 
- Fortsätta anpassa ljud och ljus i klassrum  
I övrigt jobbas det vidare med att hitta en långsiktig lösning. 
 

Beslutsunderlag 
Bildspel - Arbetsmiljöåtgärder 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Beslutet skickas till 
Avdelningschef grundskolan
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§ 56 Dnr 2021/447 

Investeringsmedel - arbetsmiljö grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Beslut togs i kommunfullmäktige (KF) 2020-12-10 § 65 
att prioritera 14 miljoner kronor under åren 2021 - 2024 för investeringar 
inom grundskolan, främst syftande till en bättre arbetsmiljö för både 
medarbetare och elever. Avdelningschef grundskolan fick i januari 2021 i 
uppdrag att ta fram åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för lärare och 
elever på skolorna i Leksands kommun. 
 
På dagens utskott redogör avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin, 
för gjorda arbetsmiljöåtgärder på grundskolorna under sommaren. Hon 
redogör vidare för planeringen för år 2022. Förslag på detaljerad planering 
för 2022 kommer inom kort att redovisas för beslut i utskottet. 

Beslutsunderlag 
Bildspel - Arbetsmiljö 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef grundskolan 
Björn Andersson, Leksandsbostäder 
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§ 57 Dnr 2021/924 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 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 
Den övergripande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén inom 
elevhälsans medicinska insatser under 2020 varit tillfyllest. Under året 
uppstod vissa fördröjningar gällande vaccinationer och hälsokontroller, vilka 
delvis avhjälptes med ökad bemanning.  
 

 Ingen avvikelse har medfört någon allvarlig vårdskada. 
 Alla rapporterade händelser kan härledas till brister i 

journaldokumentation eller hantering av journaler. En rutin som 
omfattar journaldokumentation vid skolbyte har införts och har 
inneburit ett systematiskt arbetssätt som upptäcker bristerna. Rutinen 
har medfört att fler avvikelser av uteblivna hälsokontroller och 
vaccinationer upptäcks.  

 Avvikelserapporterna uteblivna vaccinationer har medfört ett tillägg i 
rutinen vid vaccination när det gäller vaccinations ordinationen i 
PMO. Behov av att fortsätta se över journaldokumentationen i arbetet 
att kvalitetssäkringen PMO. 

 Utrustning: kylskåpens placering och standard måste ses över.                                      
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Prioriteringar 2020 
Åtgärder som genomförts för att kvalitetssäkra och förbättra 
patientsäkerhetsarbetet  
       
- Fortlöpande kvalitetsarbete av dokumentationen i elevhälsojournalen 

PMO.  
- Regelbundna, obligatoriska skolsköterskemöten har genomförts varannan 

till var tredje vecka. Mötena är till för att informera, upprätthålla, 
utveckla och kvalitetssäkra elevhälsans medicinska insatser. 

- Ny rutin gällande vaccination. Rutinen gäller vaccinationsordination i 
PMO. 

- Egenkontroller gällande läkemedel och lokaler har genomförts.  
- Verksamhetsberättelse har skrivits av skolsköterskan på respektive skola. 

I samband med dokumentationen har antalet hälsobesök och givna 
vaccinationer kvalitetssäkras. 

- Genomgång av delegationer gällande läkemedelslista i basapoteket samt 
de generella direktiven vid överkänslighetsreaktioner från Dalarnas 
läkemedelskommitté.   

- Ny skolläkare anställdes på höstterminen 2020.   
- Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska deltar i Dalarnas nätverk för 

MLA.  
- Verksamhetschefen för elevhälsan har för det mesta deltagit i 

skolsköterskemöten. 
- Införande av e-enkäten ELSA höstterminen år 2020. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 2021-08-23 
2. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i 

grundskola och gymnasiet år 2020 
 

Utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020 
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Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Grundskolechef Annica Sandy Hedin 
Medicinskt ansvarig skolsköterska Britt Gidlöf
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§ 58 Dnr 2021/122 

Meddelanden utbildningsutskottet 2021 

Beskrivning av ärendet 
En förteckning över dokument som inkommit ska anmälas till utskottet. 
Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner år 2020 respektive 2021. Dnr 
2020/383. 

 Kulturens bildningsverksamhet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-06-29. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 59 Dnr 2021/801 

Översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden Leksand/Rättvik 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet för gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik 2020-09-22, § 19, beslutades att en översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden skulle uppdras respektive kommuns förvaltning. 
Detta med anledning av att Leksands kommun nyligen genomfört en 
samlokalisering av vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och enheten för AME 
och integration. Från verksamhetens sida i Leksand såg man möjligheter till 
stora synergieffekter genom en djupare organisatorisk samverkan, vilket 
förutsätter motsvarande organisationsstruktur i Rättvik. 

Det utredningsdirektiv som gavs respektive förvaltning i Leksand och Rättvik 
bestod av fyra delområden: 

 Inrätta skolchef, enligt skollag.  
 Översyn av ekonomi, lokaler, budgetprocess och dialog. 
 Översyn av utökat samarbete - AME/Integration, underlag klart för 
beslut i nämnden, april 2021 
 Översyn av avtal och reglemente, underlag klart för beslut i nämnden, 
april 2021 

 
Den utredning som presenterades på vuxenutbildningsnämnden, 2021-04-14, 
§ 12, omfattar de inte de två första punkterna eftersom dessa redovisades för 
nämnden separat.  

Utredningen presenterades för kännedom för Allmänna utskottet 2021-08-16, 
§ 78. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
En gemensam nämnd har varit framgångsrik för två mindre kommuner med 
begränsade resurser. Det har möjliggjort att kunna erbjuda en bred 
vuxenutbildning. En gemensam nämnd ger också politiskt utrymme för 
vuxenutbildningsfrågor.  
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Den övergripande samhällsutvecklingen i riket i allmänhet, och våra 
kommuner i synnerhet, tillsammans med förändringar inom lagstiftning och 
andra myndigheters uppdrag talar för att utveckla samarbetet. Utifrån 
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag behöver kommunerna vara 
förberedda på att utföra tjänster inom det arbetsmarknadspolitiska området.  

Om arbetsmarknadsenheterna är en del av den gemensamma nämnden kan 
de via gemensamma insatser tillsammans med fler aktörer ge 
kommunmedborgarna tillgång till fler alternativ på vägen till egen 
försörjning, samtidigt som konsulenterna får en större verktygslåda.  

Inom integrationsenheterna kan en utökad samverkan ge ökad flexibilitet vid 
tillfälliga toppar. 

Arbetsmarknad och integration utgör en strategiskt viktig komponent till 
många av kommunens olika ansvarsområden och uppdrag. Av denna 
anledning behöver det säkerställas via avtal, reglemente och 
delegeringsordning hur de båda kommunerna ska kunna utöva styrning och 
ledning av verksamheten utifrån den politiska nivån. Den utökade nämnden 
är en utförare på respektive kommunfullmäktiges uppdrag, vilket kan bli för 
otympligt för en smidig styrning. 

För att kunna balansera mellan kommunernas behov av att behålla viss 
rådighet och verksamhetens samordnade förutsättningar för utförande, är det 
viktigt att styrningen bygger en god samverkansmodell. I utredningen 
påpekas bl.a. vikten av tydligare återrapporteringskanaler och tydlig 
samverkansstruktur via t.ex. partssammansatta beredningsgrupper, se förslag 
3. 

Ytterligare tänkbara upplägg kan vara att posterna ordförande och vice 
ordförande, vilka årligen roterar mellan de båda kommunerna, även ska sitta 
i respektive kommuns kommunstyrelser för att säkerställa en kanal till den 
politiska nivån inom respektive kommun. Likaså är det tänkbart att den 
person som kommer att vara chef för verksamheten också ska ingå i 
respektive kommuns kommunledningsgrupp för att garantera samverkan på 
förvaltningsnivå.  

Det är av största vikt att både politiken och tjänstemannasidan, i båda 
kommunerna, i allra högsta grad ska vara delaktiga i formandet och 
framtagandet av styrdokumenten för den utökade nämnden. 

För att inte tappa alltför mycket tid, bl.a. inför det att Arbetsförmedlingens 
nya uppdrag träder i kraft under 2022, behöver våra kommuner stå beredda 
så snart som möjligt. Alternativet att utifrån budgetskäl avvakta med 
sammanslagning till januari 2023, innebär att alltför mycket tid skulle gå 
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förlorad. Dock bör höjd tas för att det av olika omständigheter först kan bli 
aktuellt med en utvidgning till 2023. Att genomföra utvidgningen till juli 
2022, vilket passar vuxenutbildningens verksamhetsår bäst, skapar visst 
merarbete i och med ett brutet räkenskapsår gällande dessa verksamheter för 
ekonomiavdelningarna. I den dialog som förts med respektive kommuns 
ekonomer bedömer de att det ska fungera, speciellt om de redan vid 
budgetårets start planerar för en kommande sammanslagning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik Utbildningsutskottet 2021-09-07 
Protokoll Gemensam nämnd för vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik 2021-
04-15, § 12 
Utredning Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden Leksand-
Rättvik 
Bildspel PP Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
 
Utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Uttrycka att Leksands kommun ställer sig positiv till att gå vidare 
med att ta fram underlag för att utöka den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden mellan Leksands och Rättviks kommuner 
med AME och integration. Även nämnden för arbetslöshet innefattas 
av förslaget. 
 

2. Uppdra åt förvaltningen att 
- i samverkan med förvaltningen i Rättviks kommun, ta fram 

förslag på nytt avtal, reglemente, budget, hur sekretessfrågorna 
ska lösas och tidsplan för huvudmannaskapsövergång för 
berörda.  

- tillse att rutiner för återkommande beslut i nämnden, såsom 
budget, och rapportering från nämnden till respektive avtalspart 
framgår av bilaga till avtalet. 

- tillse att revisionens rekommendationer i rapporten "2021/191 
Revisionsrapport - Granskning av gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen" omhändertas i rutinerna för nämnden. 

 
3. Inriktningen är att utökningen genomförs fr.o.m. 2022-07-01 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef, Utbildningssektorn, Leksand 
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Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Magnus Körberg, rektor, vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 
David Ytfeldt, enhetschef, AME/integration, Leksand 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksand 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand
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Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 60 Dnr 2021/1045 

Antagningsläget på Leksands gymnasium 

Beskrivning av ärendet 
Rektor Marcus Zetterlund redogör för antagningsläget vid Leksands 
gymnasium läsåret 2021 - 2022. 
I skrivande stund går det 142 elever i årskurs 1. Varav cirka 83 elever är från 
Leksand medan 39% kommer från andra kommuner.  
Årskullen består av 150 leksandselever. I sökmönstret kan man se att en 
större andel har sökt yrkesutbildningar och idrottsutbildningar som inte finns 
i kommunen. 
Gymnasiesärskolan har totalt åtta elever varav en i årskurs 1. 
Dialog kring framtiden förs. 
Marcus informerar om vaccinationen mot Covid 19. Cirka 220 elever har fått 
vaccin via gymnasiets organisation.  
 
 
 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Antagningsläget till läsåret 2021 - 2022 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund
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