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Kommunstyrelsens utskott för lärande 

Plats och tid: Via Teams och i kommunhuset, 2020-12-10 kl. 13:00 – 14:15 

Beslutande: Susann Lindblad (C), ordförande 
Niklas Sjödin (S), ersättare för Gunilla Elings-Friberg (S) 
Carina Konradsson (C) 
Ellenor Smids (S) 
 

Övriga deltagare: Mattias Scandola, verksamhetschef lärande 
Christine Alexandersson, rektor 
Pernilla Bäckman, ekonom § 40:1 
Emma Larsson, administratör barnomsorg § 39 
Birgitta Moraeus, sekreterare 
 

Utses att justera: Carina Konradsson (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Birgitta Moraeus, sekreterare 

 

Paragraf 36 - 42 

 ______________________________________ 

Susann Lindblad, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Carina Konradsson, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för lärande 

Sammanträdesdatum: 2020-12-10 

Överklagningstid: 2020-12-15 – 2021-01-05 

Anslaget sätts upp: 2020-12-15 Anslaget tas ner: 2021-01-06 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Verksamhetschef för de medicinska och psykologiska delarna av Orsa 
kommuns elevhälsa. 

3 

Ny ersättare i analysgruppen - förskola, fritidshem och skola 2019–2022 4 

Kvalitetsredovisning lärande, huvudmannarapport läsåret 2019/2020 5 

Revidering av tillämpningsföreskrifter - Regler och taxor för förskola och 
fritidshem 

6 

Informationsärenden 7 

Delegationsbeslut 8 

Delgivningar 9 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 36 OK LÄR 2020/00174–1 

 

Verksamhetschef för de medicinska och psykologiska 
delarna av Orsa kommuns elevhälsa. 

Beslut 
Utskottet för lärande föreslår:  
Kommunstyrelsen utser Christine Alexandersson till ny verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska och psykologiska del från och med 2021-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansvaret som vårdgivare för den medicinska och psykologiska delen av kommunens 
elevhälsa innehas av kommunstyrelsen. Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att 
sådan verksamhet ska ha en verksamhetschef. Nuvarande verksamhetschef är chefen 
för verksamhetsområde lärande; Mattias Scandola.  

När Mattias Scandola avslutar sin tjänst behövs en ny verksamhetschef. Ny chef för 
verksamhetsområde lärande blir Christine Alexandersson och därför lyfts ansvaret över 
till henne. Detta ska i sin tur sedan anmälas till IVO. IVO registrerar vem som är 
verksamhetschef och vem som ansvarar för anmälningsskyldigheten (Lex Maria).  

Verksamhetschefen ansvarar för följande arbetsuppgifter: 

• det finns rutiner för hälso- och sjukvårdspersonalens användning av 
medicinsktekniska produkter 

• det finns rutiner för hantering av smittförande avfall 
• medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts en 

patient kan spåras 
• säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 

säkerhet i vården tillgodoses. 
• ansvara för den löpande verksamheten och upprätthålla och bevaka att 

elevhälsans hälso- och sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet 
• har det samlade ansvaret för verksamheten men kan och bör i vissa fall uppdra 

enskilda uppgifter åt annan mot bakgrund av sin kompetens 
• svarar för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (Lex 

Maria). 
I Orsa är detta delegerat till medicinskt ledningsansvarig (MLA) Marit Byström. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från skolchef Mattias Scandola 2020-11-05 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår:  
Kommunstyrelsen utser Christine Alexandersson till ny verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska och psykologiska del från och med 2021-01-01. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
IVO 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 37 OK LÄR 2020/00180–1 

 

Ny ersättare i analysgruppen - förskola, fritidshem och skola 
2019–2022 

Beslut 
Utskottet för lärande väljer Ellenor Smids (S) som ersättare i analysgruppen för 
förskola, fritidshem och skola. 

Sammanfattning av ärendet 
Som ny ersättare i analysgruppen föreslår (S) att utskottet väljer Ellenor Smids (S) då 
Patrik Borgenstrand (S) inte längre är ledamot i utskottet. 
 
Övriga ledamöter i analysgruppen är: 
Abdirahman Ahmed Nur (MP), ordinarie  
Gunilla Elings-Friberg (S), ordinarie   
Carina Konradsson (C), ersättare 
 
Barn- och utbildningsutskottet bildade en analysgrupp från och med 1 augusti 2016. 
  
Analysgruppen arbetar med tre uppdrag: 
1. Analysera resultatindikatorerna från förskola, fritidshem och skola. 
2. Utifrån analysen föreslå mål för nästkommande verksamhetsår. 
3. Förankra sitt arbete och inhämta synpunkter via enheternas 

arbetsplatsträffar varannan månad. 
 

Gruppen träffas två till tre gånger per år. 
 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande väljer Ellenor Smids (S) som ersättare i analysgruppen för 
förskola, fritidshem och skola. 

Sändlista 
- 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 38 OK LÄR 2020/00184–2 

 

Kvalitetsredovisning lärande, huvudmannarapport läsåret 
2019/2020 

Beslut 
Utskottet för lärande rekommenderar: 
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsredovisningen för verksamhetsområde lärande 
för läsåret 2019/2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Huvudmannen Orsa kommun är enligt skollagen 4 kap 4–6§§ ålagda att ha ett 
dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete både på enhetsnivå och huvudmannanivå. 
 
Kvalitetsredovisningen innehåller information om läsåret som gått och vilka 
förändringar som görs inför nästa läsår. 
 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsredovisning för lärande läsåret 2019/2020 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande rekommenderar: 
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsredovisningen för verksamhetsområde lärande 
för läsåret 2019/2020. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 39 OK LÄR 2020/00198–1 

 

Revidering av tillämpningsföreskrifter - Regler och taxor för 
förskola och fritidshem 

Beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige godkänner Regler och taxor för förskola och fritidshem och att 
dessa börjar gälla 1 mars 2021. Genom detta upphävs tidigare beslut, OK LÄR 
2019/00014. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har tillämpningsföreskrifter för barnomsorg och fritidshem som 
beslutades av kommunstyrelsen 2005 och som sedan dess reviderats ett flertal gånger, 
senast 2019 (OK LÄR 2019/00014). Tillämpningsföreskrifterna görs nu om till ett 
beslut rörande regler och taxor för förskola och fritidshem. Vissa saker har förändrats 
och andra har förtydligats, vilket är ett nödvändigt steg för att kunna digitalisera 
barnomsorgs- och fritidshemshanteringen. Bifogat finns sammanfattat de större 
förändringarna i de nya reglerna kontra de gamla tillämpningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Mattias Scandola, 2020-12-03 
Sammanfattning av de större förändringarna i reglerna för förskola och fritids 2020-
12-03 
Utkast till Regler och taxor för förskola och fritids 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige godkänner Regler och taxor för förskola och fritidshem och att 
dessa börjar gälla 1 mars 2021. Genom detta upphävs tidigare beslut, OK LÄR 
2019/00014. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 40  

 

Informationsärenden 

1. Ekonomisk uppföljning – Pernilla Bäckman 

Prognosen för lärande 2020 visar på ett överskott på 2 016 000 kronor. 

2. Verksamhetsinformation - Mattias Scandola 

Covid-19 – ökad sjukfrånvaro i verksamheterna eftersom alla, både barn, elever 

och lärare stannar hemma vid symptom. Sjukfrånvaron har minskat något 

under den senare delen av hösten. 

Orsaskolans matsal renoveras med början 21 december. Scenen kommer att 

rivas för att lämna plats till matutlämning. En ljuddämpande matta kommer att 

läggas in och väggarna blir målade. Invigning av den ”nya” matsalen blir under 

vecka 10 2021. 

Rekrytering av ny rektor till Orsaskolan pågår. 

Ordförande Susann Lindblad tackar skolchef Mattias Scandola för gott 

samarbete och önskar honom lycka till med de nya arbetsuppgifterna i Falu 

kommun. 

3. Sammanställning av rapport kränkande behandling 

Utskottet tar del av sammanställningen för november månad. 

4. Rapport från kontaktpolitiker 

Inga besök på skolor eller förskolor rapporteras. Under pandemin är besök i 

verksamheterna inte lämpligt. 

5. Kommunikation 

Chef för elevhälsan 

Kvalitetsredovisning lärande 2019/2020 

Orsaskolans matsal 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 41  

 

Delegationsbeslut 

1. Anställning språkstödjare Orsas förskolor 

201001–201231 

OK LÄR 2020/00003–74 

2. Anställning språkstödjare Orsas förskolor 

210101–211231 

OK LÄR 2020/00003–75 

3. Anställning barnskötare Brantuddens 

förskola 201023–210630 

OK LÄR 2020/00003–76 

4. Anställning språkstödjare Orsas skolor 

200901–210616 

OK LÄR 2020/00003–77 

5. Beslut om interkommunal prislista för 

2021 

OK LÄR 2020/00175–2 

6. Bidragsbelopp Grindens friförskola 2021 OK LÄR 2020/00195–1 

7. Bidragsbelopp / elevpeng Skattunge skola 

och förskola 2021 

OK LÄR 2020/00196–1 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 42  

 

Delgivningar 

1. Sammanställning av barn- och 

elevolycksfall i skola, fritidshem och 

förskola 

OK LÄR 2020/00002–8 

   

 

 


