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Kommunstyrelsens utskott för lärande 

Plats och tid: Kyrkbyns skola, expeditionen, 2017-03-30 kl. 13:00 – 15:30 

 

Beslutande: Anders Rosell (S) Ordförande 
Liselott Länsmans (C) ersättare för Håkan Yngström (C) 
Bengt-Åke Svahn (KD) 
Gunilla Elings-Friberg (S) ersättare för Annika Persson (V)  
Renate Tegethoff Jobs (L) ersättare för Jan Lovén (C) 
 

Övriga deltagare: Pernilla Bäckman, ekonom § 16 
Bibbi Köhlström Thurén, rektor Kyrkbyns skola § 16 
Birgitta Moraeus, sekreterare 
 

Utses att justera: Bengt-Åke Svahn 

 

Justeringens 
plats och tid: 

Kontoret för Lärande 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Birgitta Moraeus, Sekreterare 

 

Paragraf 9 - 18 

 ______________________________________ 

Anders Rosell, Ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Bengt-Åke Svahn, Justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för lärande 

Sammanträdesdatum: 2017-03-30 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts upp:  Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Kontoret för Lärande 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Svar på återremiss gällande förtydligande av barn per anställd i 
barnomsorgen 

3 

Remissvar till skolinspektionen angående ansökningar från fristående 
gymnasieskolor 

5 

Tjänsteutlåtande rörande motion om IT-problem i skolan 6 

Utredning att ersätta Lindan 1 och 2 7 

Utredning rörande mer fysisk aktivitet i skolan 8 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans verksamhet 2016 9 

Utdelning ur Samrealskolans fonder 2017 10 

Informationsärenden 11 

Delegationsbeslut 12 

Delgivningar 13 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 9 OK LÄR 2017/00090-3 

 

Svar på återremiss gällande förtydligande av barn per 
anställd i barnomsorgen 

Beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 

Normen för antalet barn per heltidsanställd ska vara 6 barn per heltidsanställd. 

Undantag kan göras när förskolecheferna i dialog med specialpedagogerna och 

representanter från förskolorna frångår normen utifrån barnens behov och 

socioekonomiska faktorer. Det innebär att det ibland kan vara fler eller färre än 6 barn 

per heltidsanställd. Om rekommendationen överskrids ska en risk- och 

konsekvensanalys göras. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen återremitterade den 13 mars 2017 ärendet om förtydligande av 

beslutet om sex barn per heltidsanställd i förskolan i Orsa kommun tillbaka till 

Utskottet för lärande.  

Vid tolkning av beslutet om sex barn per heltidsanställd finns två möjliga tolkningar att 

göra.  

1. Sex barn per heltidsanställd. 
Tolkningen innebär att det vid varje givet tillfälle ska vara sex barn per heltidsanställd 

personal i Orsa kommuns förskolor. Antalet personal regleras automatiskt när det 

kommer in nya barn i förskola eller när det slutar barn i förskolan. Konsekvensen av 

denna tolkning är att det kommer att bli en stor variation i personalstyrkan varje år. I 

praktiken innebär tolkning 1 att ca 8-10 personal måste varslas varje höstterminsstart 

för att succesivt utökas under läsåret.  

2. Sex barn per heltidsanställd i snitt över ett års tid. 
Tolkningen innebär att varje heltidsanställd personal ska ansvara för i snitt sex barn, 

sett över 12 månader. Antalet personal är statiskt trots att antalet barn varierar. 

Största skillnaden i antal barn är mellan maj och augusti. I augusti har många 

förskolebarn börjat förskoleklass varför det ofta är mellan 40-60 färre barn i 

förskolan än före sommaren. Gruppstorlekarna kan därför variera mellan höst och 

vår. I augusti kan det vara 15 barn fördelat på tre heltidpersonal och i juni kan det 

vara 20 barn fördelat på tre heltidsanställda. Konsekvensen av denna tolkning är 

antalet barn varierar och att det under vårterminerna kan komma att förekomma fler 

än 18 inskrivna barn per avdelning utan att personalstyrkan utökas. Fördelen är att 

kontinuiteten för barnen ökar.  
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Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen besluta att tolkning 2 (Sex barn per 

heltidsanställd i snitt över ett års sikt) är den tolkning som verksamhetsområde 

Lärande ska följa. 

Yrkanden 
Liselott Länsmans (C) yrkar att ärendet bordläggs. 

Gunilla Elings-Friberg (S) yrkar att ärendet ska avgöras på dagens möte. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Liselott Länsmans förslag (C) och Gunilla Elings-

Fribergs (S) förslag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras. 

Utskottet godkänner följande ordning: Den som stödjer yrkandet att ärendet ska 

avgöras röstar ja, den som stödjer yrkandet att ärendet ska utgå röstar nej. 

Omröstningen utfaller med tre ja-röster och två nej-röster. 

Yrkande 
Gunilla Elings-Friberg yrkar på ett förtydligande av beslutet: 

Normen för antalet barn per heltidsanställd ska vara 6 barn per heltidsanställd. 

Undantag kan göras när förskolecheferna i dialog med specialpedagogerna och 

representanter från förskolorna frångår normen utifrån barnens behov och 

socioekonomiska faktorer. Det innebär att det ibland kan vara fler eller färre än 6 barn 

per heltidsanställd. Om rekommendationen överskrids ska en risk- och 

konsekvensanalys göras. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på verksamhetschefens förslag till beslut och Gunilla 

Elings-Fribergs yrkande och finner att utskottet beslutar enligt det sistnämnda. 

Liselott Länsmans (C) och Bengt-Åke Svahn (KD) lämnar en skriftlig reservation mot 

beslutet. 

 

 

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 10 OK LÄR 2017/00123-1 

 

Remissvar till skolinspektionen angående ansökningar från 
fristående gymnasieskolor 

Beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen att avstå från att lämna remissvar till 

skolinspektionen.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har skickat remisser till Orsa kommun rörande etablering eller 

utökning av utbildningar från fristående gymnasieskolor i angränsande kommuner.  

 

 

Beslutsunderlag 
- 

 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen att avstå från att lämna remissvar till 

skolinspektionen.  

 

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 11 OK LÄR 2017/00108-1 

 

Tjänsteutlåtande rörande motion om IT-problem i skolan 

Beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen ska ses som besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Orsa har den 15 juni 2016 inlämnat en motion till Orsa 

kommunfullmäktige med följande yrkanden:  

1. Att det skyndsamt görs en översyn av det ojämnt fördelade nätverket.  

2. Att en plan upprättas för kontinuerligt utbyte av uttjänta datorer.  

3. Att möjligheten ses över att anställa en skolutvecklare med inriktning ”fokus på 

digitalt lärande” för att komma framåt med IT-utvecklingen i skolan.  

4. Att det tas fram bättre rutiner som ger en lösning på problemet med att 

nyanställda får vänta upp till två veckor och ibland längre innan de erhåller 

lösenord för att kunna logga in sig på kommunens datorer.  

IT- utvecklingen och IT-problematiken i skola och förskolan har under 2016 förbättrats 

på flera punkter men stora områden återstår än.  

1. Under sommaren 2016 installerades nya wifi-punkter på samtliga skolor och 

förskolor.  

2. IS/IT har numera tjänsten att de åker ut på alla enheter under sommaren och 

samlar in och byter ut uttjänta datorer och surfplattor.  

3. Ledningsgruppen i verksamhetsområde lärande ser över möjligheten att detta 

kanske skulle kunna göras inom ramen för ett försteläraruppdrag.  

Eftersom kostnaderna kommer bli mycket stora, dels för inköp av datorer och 

dels för anställande av en eller flera IT-tekniker, utan att staten skjuter till 

finansiering av strategin, kommer även IT-strategin bli en avgörande del av 

fortsatt budgetarbete.  

4. Dialog förs med IS/IT men det tar fortfarande för lång tid att få både datorer 

och inloggningar.  

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen ska ses som besvarad.  

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 12 OK LÄR 2017/00111-1 

 

Utredning att ersätta Lindan 1 och Lindan 2 

Beslut 
Utskottet ger verksamhetschef för lärande i uppdrag att utreda hur förskolorna Lindan 

1 och Lindan 2 ska kunna ersättas. Utredningen ska redovisas i utskottet 5 oktober 

2017. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 har bristfällig arbetsmiljö och behov finns att 

ersätta Lindan 1 och Lindan 2 med andra förskolebyggnader. 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
- 

 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande ger verksamhetschef för lärande i uppdrag att utreda hur 

förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 ska kunna ersättas. Utredningen ska redovisas i 

utskottet 5 oktober 2017. 

 

 

 

 

Sändlista 
- 
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§ 13 OK LÄR 2017/00122-1 

 

Utredning rörande mer fysisk aktivitet i skolan 

Beslut 
Utskottet för lärande beslutar att starta med mer rörelse i årskurserna 1-3 hösten 2017 

och att satsningen sedan ska följa med upp i årskurserna.  

Om eleverna och elevråden på övriga stadier också börjar efterfråga mer rörelse ska 

skolorna vara öppna för att göra en sådan justering, om det finns personella resurser 

och det fungerar med skolbussar etc.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Den 8 november 2016 beslutade barn- och utbildningsutskottet, efter en utredning om 

mer rörelse i skolan, att i första hand gå vidare med daglig rörelse i skolan med start i 

årskurserna 1-3.  

Varje rektor för F-6-skolorna behöver själva ha en möjlighet att tillsammans med sin 

personal besluta om hur den ökade mängden rörelse ska läggas ut i schemat. 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

 

 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande beslutar att starta med mer rörelse i årskurserna 1-3 hösten 2017 

och att satsningen sedan ska följa med upp i årskurserna.  

Om eleverna och elevråden på övriga stadier också börjar efterfråga mer rörelse ska 

skolorna vara öppna för att göra en sådan justering, om det finns personella resurser 

och det fungerar med skolbussar etc.  

 

Sändlista 
- 
 



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
LÄRANDE 
Sammanträdesdatum: 2017-03-30 
Dokument nr: OK LÄR 2017/00001-4 

9(13) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 14 OK LÄR 2017/00116-1 

 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans verksamhet 2016 

Beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen att anta elevhälsans 

Patientsäkerhetsberättelsen för 2016. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 210:659) ska vårdgivare varje år 1 mars framlägga en 

patientsäkerhetsberättelse. 

Syftet är att: 

 Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete 

 Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis 

allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer. 

 

Kommunen ansvarar som vårdgivare för den medicinska och psykologiska delen av 

kommunens elevhälsa. Kommunfullmäktige delegerade detta ansvar till 

kommunstyrelsen 2016-04-04 § 29. 

 

 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsovården i Orsa kommun 2016 

 

 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen att anta elevhälsans 

Patientsäkerhetsberättelsen för 2016 

 

 

 

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 15 OK LÄR 2017/00118-1 

 

Utdelning ur Samrealskolans fonder 2017 

Beslut 
Utskottet för lärande tar del av den ekonomiska redovisningen av behållningen i 

donationsfonderna. 

Utdelning ur Samrealskolans fonder sker med 18 000 kr enligt ekonomikontorets 

förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Utdelning ur Samrealskolans fonder sker varje år i form av stipendier vid 

skolavslutningen på Orsaskolan. 

Stipendiaterna i ämnet svenska, biologi, matematik, naturorientering, 

samhällsorientering, idrott, slöjd och språk i årskurs 9 utses av lärare och rektor. 

Elever från årskurs 8 tilldelas stipendier för att delta i Premiumläger idrott som 

anordnas av Dalarnas Skolidrottsförbund. 

Dessutom utser eleverna själva Bästa kamrat. 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk redovisning av behållningen i donationsfonder 2016-12-31 med förslag till 

utdelning ur Samrealskolans fonder för 2017 från ekonomikontoret. 

 

Beslut om utbildningsstipendier upp till ett maxbelopp av 20 tkr är delegerat till 

utskottet för lärande enligt delegationsordningen, 16:3. 

 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande tar del av den ekonomiska redovisningen av behållningen i 

donationsfonderna 

Utdelning ur Samrealskolans fonder sker med 18 000 kr enligt ekonomikontorets 

förslag. 

 

 

Sändlista 
Rektor Orsaskolan 
Kommunstyrelsen 
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§ 16  

 

Informationsärenden 

1. Verksamhetsinformation från Kyrkbyns skola 

 

2. Skolinspektionens återbesök efter tillsyn 

 

 Dnr  OK LÄR 2017/00053 

3. Budgetuppföljning februari 2017 

Till nästa utskottet den 27 april kallas rektorerna för redovisning av plan för 

budget i balans. 

 

4. Mål och budgetprocess 2018 Ärendet utgår 

 

5. Rapport från kontaktpolitiker 

 

 Inga rapporter denna gång 

6. Redovisning av restlistan 

 

 

7. Redovisning av månadsrapport kränkande 

behandling 
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§ 17  

 

Delegationsbeslut 

Erik Kinell 
1. Visstidsanställning Karin Edler, 

Bergetskolan 170220-170608 

 Dnr OK LÄR 2017/00002-28   

2. Tillsvidareanställning Hillevie Rosenson, 

Bergetskolan 2017-03-06 

 Dnr OK LÄR 2017/00002-31   

Bibbi Köhlström Turén 
3. Visstidsanställning Aziz Ahmad Shirali, 

Orsaskolan 170201-170428 

 Dnr OK LÄR 2017/00002-26   

Lena Rowa 
4. Tillsvidareanställning Susanne Lundberg, 

Orsaskolan 2017-03-01 

 Dnr OK LÄR 2017/00002-27   

Mattias Scandola 
5. Ansökan om att fullgöra skolgång i Mora 

kommun 

 Dnr OK LÄR 2017/00097-1   

6. Beviljad ansökan om skolgång i Skattunge 

Friskola HT 2017 

 Dnr OK LÄR 2017/00104-1   

7. Mat- och reseersättning för praktikelever  Dnr OK LÄR 2017/00101-1 

 

  

8. Beviljad ansökan om skolgång vid 

Skattunge Friskola 

 Dnr OK LÄR 2017/00127-1   

9. Anställningsavtal med förordnande som 

chef, Ninni Holm 170201-210131 

 Dnr OK LÄR 2017/00105-1   

10. Beviljad skolgång i Mora kommun  Dnr OK LÄR 2017/00124-1   
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§ 18  

Delgivningar 

1. Godkännande av rutiner för inomhusmiljö, 

Digerbergets skola, Miljökontoret 

 Dnr OK LÄR 2017/00032-4 

2. Beslut efter tillsyn grundsärskola, 

Skolinspektionen 

 Dnr OK LÄR 2017/00053-9 

3. Beslut efter tillsyn förskoleklass och 

grundskola, Skolinspektionen 

 Dnr OK LÄR 2017/00053-7 

4. Beslut efter tillsyn fritidshem, 

Skolinspektionen  

 Dnr OK LÄR 2017/00053-5 

5. Beslut efter tillsyn vuxenutbildning, 

Skolinspektionen 

 Dnr OK LÄR 2017/00053-4 

6. Beslut efter tillsyn förskola, 

Skolinspektionen  

 Dnr OK LÄR 2017/00053-6 

7. Beslut efter tillsyn gymnasieskola, 

Skolinspektionen  

 Dnr OK LÄR 2017/00053-8 

8. Beslut efter tillsyn gymnasiesärskola, 

Skolinspektionen 

 Dnr OK LÄR 2017/00053-10 

9. Svar på redovisning av rutiner, 

inomhusmiljö Kyrkbyns skola, 

Miljökontoret 

 Dnr OK LÄR 2017/00064-3 

10. Beslut statsbidrag för Lovskola 2017, 

Skolverket 

 Dnr OK LÄR 2017/00085-5 

11. Begäran om komplettering för elev på 

Orsaskolan, Skolinspektionen 

 Dnr OK LÄR 2017/00093-3 

12. Protokollsutdrag - Ändrade insatser för 

överskjutande integrationsmedel (lärande) 

 Dnr OK LÄR 2017/00106-3 

13. Samverkansavtal - Allmänläkare till 

skolhälsovård 2017-03-01 

 Dnr OK LÄR 2017/00107-1 

14. Val av ordförande i gemensamma 

gymnasienämnden 

 Dnr OK LÄR 2017/00112-1 

15. Begäran om registrering, skolor med 

ansvar för inköp och lagring av livsmedel. 

Miljökontoret 

 Dnr OK LÄR 2017/00121-1 

  16.     Redovisning av barn- och elevolycksfall samt tillbud 
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