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Sammanträdesdatum
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Utskottet för lärande och stöd

Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 08:30 – 15:45
Beslutande Ledamöter

Tomas Bergsten (C)
PG Gregard (M)
Lars Halvarson (S)
Karin Qvicker (C)
Yvonne Ineteg (V)
Björn Larsson (C)

Tjänstgörande ersättare
Eva Kempff (C) ers. för vakant (M)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Karin Andersson (C)
Rose-Marie Svanborg (S)
Lennart Ljung (S) § 136-160

Tjänstemän
Marcus Zetterlund, rektor § 136
Liselotte Alanko, bitr. rektor § 136
Per Andersson, vht ek. § 137-153, 160-162
Joel Johansson, verkshets utv. § 154-155
Per Westblom, rektor § 154-155
Annica Sandy Hedin, avd. chef gr.skola 156-157
Maria Granath-Nilsén, tf avd. chef fsk § 158
Pia Lundström-Eriksson § 159
Carin Fredlin, sektorchef
Anna-Carin Ingels, sekreterare

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service, kommunhuset 2019-12-19, kl. 08:30

Underskrifter
Paragrafer 136-167

Ordförande
Tomas Bergsten (C)

Justerare
Yvonne Ineteg (V)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utskottet för lärande och stöd

Sammanträdesdatum 2019-12-16

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-20 Datum då anslaget tas ned 2020-01-11

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service, kommunhuset

Underskrift
Anna-Carin Ingels
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Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 136 Start av hotell- och turismprogrammet, skolförlagt, hösten 2020
§ 137 Interkommunal ersättning och bidrag till fristående verksamhet - Gymnasieskola 

år 2020.
§ 138 Interkommunal ersättning - grundskola och fritidshem år 2020.
§ 139 Interkommunal ersättning - förskolan år 2020
§ 140 Bidrag till fristående förskola - förskolan Västanvind år 2020
§ 141 Bidrag till fristående förskola - Förskolan Arenan år 2020
§ 142 Bidrag till fristående förskola - Förskolan Elefanten år 2020.
§ 143 Bidrag till fristående förskola - Profilförskolan Excel år 2020
§ 144 Bidrag till fristående förskola - Förskolan Krabat år 2020
§ 145 Bidrag till fristående förskola - Förskolan Knippan år 2020
§ 146 Bidrag till fristående förskola - Förskolan Pyret år 2020
§ 147 Bidrag till fristående förskola - Förskolan Grankotten år 2020
§ 148 Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - Profilskolan Excel år 2020
§ 149 Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - Banérskolan år 2020
§ 150 Bidrag till fristående grundskola och fritidshem -  Engelska skolan i Falun år 

2020
§ 151 Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan Banérskolan 2019
§ 152 Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan Profilskolan Excel - 2019
§ 153 Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan - Internationella engelska skolan, 

Falun -  2019
§ 154 Kommunala aktivitetsansvaret, KAA - socioekonomi
§ 155 Kulturskola - socioekonomi
§ 156 Statsus - sammanslagning av högstadierna Åkerö skola och Sammilsdalskolan
§ 157 Projekt "Alla på snö"
§ 158 Information om förskolekön
§ 159 Besparingsåtgärder skolskjutsar
§ 160 Nyckeltalsredovisning
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§ 161 Ekonomiskt bistånd och placeringar 2019
§ 162 Sjukfrånvaro lärande och stöd 2015-2019
§ 163 Protokoll brukarråd 2019
§ 164 Rapporter gällande Skolinspektionen
§ 165 Rapport till utskottet lärande och stöd av kränkande behandling 2019
§ 166 Personal- och elevärenden 2019
§ 167 Punkter till nästkommande utskottsmöten för lärande och stöd
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Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 136 Dnr 2019/1297

Start av hotell- och turismprogrammet, skolförlagt, 
hösten 2020

Beskrivning av ärendet
Från hösten 2021 kommer Leksands gymnasium inte längre att erbjuda 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet skolförlagt. För att ändå kunna 
erbjuda en gymnasial utbildning inom besöksnäringen avser gymnasiet att 
starta Hotell- och turismprogrammet skolförlagt till hösten 2020.

Sektorns/avdelningens bedömning
Besöksnäringen har ett mycket stort behov av arbetskraft och gymnasiet ser 
att det är fortsatt viktigt att kunna erbjuda en utbildning inom området. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtandet, daterat 2019-12-05
Ekonomisk kalkyl
Risk- och konsekvensanalys.

Utskottets beslut
1. Uppdra till rektor att presentera en analys av resultatet av 

förstahansansökningen till gymnasiet för presentation och beslut vid 
utskottsmötet den 23 mars 2020. Beslutet avser eventuell start av 
hotell- och turismprogrammet, skolförlagt, höstterminen 2020.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Marcus Zetterlund, rektor gymnasiet
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§ 137 Dnr 2019/1040

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående 
verksamhet - Gymnasieskola år 2020.

Beskrivning av ärendet
PRISLISTA 2020 interkommunala ersättningar Leksand 

Program-
beteckning Bidrag till kommuner Bidrag friskolor *

 Leksand
GYSAM 
prislista Leksand

GYSAM 
prislista

BF 135 354 133 927
BA
BA1
EE
EK 86 635 80 735
ES
ES1
FT
FT1
HA 115 573 112 330
HV 288 103 300 699
HT
HU
IN
NA 107 688 103 721
NBD
NBL
NBS
NBT
RL
SA 95 253 90 145
TE 98 670 93 875
VF
VO
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Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

*inkl 6% moms och administration

Interkommunala ersättningar debiteras och ersätts enligt 
nedan:

Gysam   Prislista

Erbjuder - anordnar själv  
Gysam 
prislista

Erbjuder - anordnas i samverkansområdet
Gysam 
prislista

Andra kommuner  Prislista
Erbjuder - anordnar själv  Egen prislista

Erbjuder - anordnas i samverkansområdet
Gysam 
prislista

Erbjuder - anordnas utanför 
samverkansområdet Riksprislista

Ersättning friskolor  Prislista
Erbjuder - anordnar själv  Egen prislista

Erbjuder - anordnas i samverkansområdet
Gysam 
prislista

Erbjuder - anordnas utanför 
samverkansområdet Riksprislista

GYMNASIESÄRSKOLAN
Ersättning uttages motsvarande riksprislistan.

GYMNASIET
GYSAM Budget programkostnad 2020 är ännu ej fastställd.

Beslutsunderlag
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2020.
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-05.

Utskottets beslut
1. Fastställa den interkommunala ersättningen och bidrag till fristående 

gymnasieskolor enligt ovan för år 2020.
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Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef Lärande och stöd
Marcus Zetterlund, rektor Leksands gymnasium
Åsa Kans, skoladministratör Leksands gymnasium
Per Andersson, verksamhetsekonom Lärande och stöd
Berörda skolor

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-12-16

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 138 Dnr 2019/1042

Interkommunal ersättning - grundskola och fritidshem 
år 2020.

Beskrivning av ärendet
En kommun som i sin grundskola har en elev från en annan kommun ska 
ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens hemkommun.
Den interkommunala ersättningen för en elev i grundskolan F-9 år 2020 
uppgår till: 93 580 kr per plats och år.
En kommun som i sitt fritidshem har en elev från en annan kommun ska 
ersättas för sina kostnader för elevens utbildning i fritidshemmet av elevens 
hemkommun.
Den interkommunala ersättningen för en elev i fritidshem F-6 år 2020 
uppgår till: 49 433 kr per plats och år, brutto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag – Interkommunal ersättning grundskola och 

fritidshem 2020
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-05

Utskottets beslut
1. Fastställa den interkommunala ersättningen för en elev i grundskolan 

F-9 år 2020 till 93 580 per elev och år.
2. Fastställa den interkommunala ersättningen för en elev i fritidshem 

F-6 år 2020 till 49 433 per elev och år, brutto.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, verksamhetsekonom lärande och stöd
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskola
Cornelia Engström, administrativ assistent grundskolan
Skoladministratörer - grundskolan
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§ 139 Dnr 2019/1043

Interkommunal ersättning - förskolan år 2020

Beskrivning av ärendet
En kommun som i sin förskola har ett barn från en annan kommun ska 
ersättas för sina kostnader för barnets utbildning av barnets hemkommun, 
om mottagandet grundar sig på att barnet med hänsyn till sina personliga 
förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola.
Den interkommunala ersättningen för ett barn i förskola år 2020 uppgår till: 
147 141 kr per plats och år, brutto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag – interkommunal ersättning förskola
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-05

Utskottets beslut
1. Fastställa den interkommunala ersättningen för ett barn i förskola år 

2020 till 147 141 kr per plats och år.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, verksamhetsekonom lärande och stöd
Maria Granath-Nilsén, tf avdelningschef förskola
Administratörer förskolan
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§ 140 Dnr 2019/1044

Bidrag till fristående förskola - förskolan Västanvind år 
2020

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för fristående förskola 
för varje barn vid förskole-enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i 
vissa fall ett tilläggsbelopp.
Bidraget till förskolan Västanvind för ett barn i förskola år 2020 uppgår till: 
130 469 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Västanvind för ett barn i förskola år 2020 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 2 432 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2020
2. Beräkningsunderlag – Bidrag socioekonomiskt index 2020
3. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-05

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Västanvind för ett barn i förskola år 

2020 till 130 469 kr per plats och år.
2. Fastställa bidraget till förskolan Västanvind för ett barn i förskola år 

2020 enligt resursfördelningsmodellen till 2 432 kr per plats och år.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, verksamhetsekonom lärande och stöd
Maria Granath-Nilsén, tf avdelningschef förskola
Berörd huvudman
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Justeras Utdrag bestyrks

Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 141 Dnr 2019/1045

Bidrag till fristående förskola - Förskolan Arenan år 
2020

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för fristående förskola 
för varje barn vid förskole-enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i 
vissa fall ett tilläggsbelopp.
Bidraget till förskolan Arenan för ett barn i förskola år 2020 uppgår till: 130 
469 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Arenan för ett barn i förskola år 2020 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 4 075 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2020
2. Beräkningsunderlag – Bidrag socioekonomiskt index 2020
3. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-05

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Arenan för ett barn i förskola år 2020 

till 130 469 kr per plats och år.
2. Fastställa bidraget till förskolan Arenan för ett barn i förskola år 2020 

enligt resursfördelningsmodellen till 4 075 kr per plats och år.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, verksamhetsekonom lärande och stöd
Maria Granath-Nilsén, tf avdelningschef förskola
Berörd huvudman

Om du vill överklaga beslutet
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Justeras Utdrag bestyrks

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 142 Dnr 2019/1046

Bidrag till fristående förskola - Förskolan Elefanten år 
2020.

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för fristående förskola 
för varje barn vid förskole-enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i 
vissa fall ett tilläggsbelopp.
Bidraget till förskolan Elefanten för ett barn i förskola år 2020 uppgår till: 
130 469 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Elefanten för ett barn i förskola år 2020 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 1 246 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2020
2. Beräkningsunderlag – Bidrag socioekonomiskt index 2020
3. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-05

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Elefanten för ett barn i förskola år 

2020 till 130 469 kr per plats och år.
2. Fastställa bidraget till förskolan Elefanten för ett barn i förskola år 

2020 enligt resursfördelningsmodellen till 1 246 kr per plats och år.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, verksamhetsekonom lärande och stöd
Maria Granath-Nilsén, tf avdelningschef förskola
Berörd huvudman
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Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 143 Dnr 2019/1047

Bidrag till fristående förskola - Profilförskolan Excel år 
2020

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för fristående förskola 
för varje barn vid förskole-enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i 
vissa fall ett tilläggsbelopp.
Bidraget till förskolan Excel för ett barn i förskola år 2020 uppgår till: 130 
469 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Excel för ett barn i förskola år 2020 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 528 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2020
2. Beräkningsunderlag – Bidrag socioekonomiskt index 2020
3. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-05

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Excel för ett barn i förskola år 2020 

till 130 469 kr per plats och år.
2. Fastställa bidraget till förskolan Excel för ett barn i förskola år 2020 

enligt resursfördelningsmodellen till 3 528 kr per plats och år.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, verksamhetsekonom lärande och stöd
Maria Granath-Nilsén, tf avdelningschef förskola
Berörd huvudman
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Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 144 Dnr 2019/1048

Bidrag till fristående förskola - Förskolan Krabat år 
2020

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för fristående förskola 
för varje barn vid förskole-enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i 
vissa fall ett tilläggsbelopp.
Bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2020 uppgår till: 130 
469 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2020 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 1 885 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2020
2. Beräkningsunderlag – Bidrag socioekonomiskt index 2020
3. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-05

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2020 

till 130 469 kr per plats och år.
2. Fastställa bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2020 

enligt resursfördelningsmodellen till 1 885 kr per plats och år.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, verksamhetsekonom lärande och stöd
Maria Granath-Nilsén, tf avdelningschef förskola
Berörd huvudman
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Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 145 Dnr 2019/1049

Bidrag till fristående förskola - Förskolan Knippan år 
2020

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för fristående förskola 
för varje barn vid förskole-enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i 
vissa fall ett tilläggsbelopp.
Bidraget till förskolan Knippan för ett barn i förskola år 2020 uppgår till: 
130 469 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Knippan för ett barn i förskola år 2020 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 972 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2020
2. Beräkningsunderlag – Bidrag socioekonomiskt index 2020
3. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-05

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Knippan för ett barn i förskola år 

2020 till 130 469 kr per plats och år.
2. Fastställa bidraget till förskolan Knippan för ett barn i förskola år 

2020 enligt resursfördelningsmodellen till 972 kr per plats och år.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, verksamhetsekonom lärande och stöd
Maria Granath-Nilsén, tf avdelningschef förskola
Berörd huvudman
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Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-12-16

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 146 Dnr 2019/1050

Bidrag till fristående förskola - Förskolan Pyret år 2020

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för fristående förskola 
för varje barn vid förskole-enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i 
vissa fall ett tilläggsbelopp.
Bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2020 uppgår till: 130 
469 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2020 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 1 337 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2020
2. Beräkningsunderlag – Bidrag socioekonomiskt index 2020
3. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-05

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2020 

till 130 469 kr per plats och år.
2. Fastställa bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2020 

enligt resursfördelningsmodellen till 1 337 kr per plats och år.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, verksamhetsekonom lärande och stöd
Maria Granath-Nilsén, tf avdelningschef förskola
Berörd huvudman
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Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 147 Dnr 2019/1051

Bidrag till fristående förskola - Förskolan Grankotten år 
2020

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för fristående förskola 
för varje barn vid förskole-enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i 
vissa fall ett tilläggsbelopp.
Bidraget till förskolan Grankotten för ett barn i förskola år 2020 uppgår till: 
130 469 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Grankotten för ett barn i förskola år 2020 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 4 988 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2020
2. Beräkningsunderlag – Bidrag socioekonomiskt index 2020
3. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-05

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Grankotten för ett barn i förskola år 

2020 till 130 469 kr per plats och år.
2. Fastställa bidraget till förskolan Grankotten för ett barn i förskola år 

2020 enligt resursfördelningsmodellen till 4 988 kr per plats och år.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, verksamhetsekonom lärande och stöd
Maria Granath-Nilsén, tf avdelningschef förskola
Berörd huvudman
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Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 148 Dnr 2019/1052

Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - 
Profilskolan Excel år 2020

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola 
för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp.
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Profilfriskolan Excel åk F-9 år 
2020 uppgår till: 79 358 kr per elev och år.
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Profilfriskolan Excel åk F-9 år 
2020 enligt det socioekonomiska indexet uppgår till: 6 056 kr per elev och 
år.
Ersättning för flexibla gruppen åk 7-9 uppgår till: 9 121 kr per elev år och år.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem för 
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall 
ett tilläggsbelopp.
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Profilfriskolan Excel åk F-6 år 
2020 uppgår till: 37 735 kr per barn och år, netto.
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Profilfriskolan Excel åk F-6 år 
2020 enligt det socioekonomiska indexet uppgår till: 3 101 kr per elev och 
år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående grundskola och 

fritidshem 2020.
2. Beräkningsunderlag – Bidrag flexibla gruppen 2020.
3. Beräkningsunderlag – Bidrag socioekonomiskt index 2020.
4. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-05

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 

för en elev i åk F-9 år 2020 till 79 358 kr per elev och år.
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2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 
för en elev i åk F-9 år 2020 enligt det socioekonomiska indexet till 
6 056 kr per elev och år.

3. Fastställa ersättning till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 
för en elev i åk 7-9 år 2020 till 9 121 kr per elev och år.

4. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 
för en elev i fritidshem åk F-6 år 2020 till 37 735 kr per elev och år, 
netto.

5. Fastställa bidraget till fristående fritidshem – Profilfriskolan Excel 
för en elev i åk F-6 år 2020 enligt det socioekonomiska indexet till 
3 101 kr per elev och år.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, verksamhetskonom lärande och stöd
Maria Granath-Nilsén, tf avdelningschef grundskola
Berörd skola

Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 149 Dnr 2019/1053

Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - 
Banérskolan år 2020

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola 
för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp.
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Banérskolan åk F-9 år 2020 
uppgår till: 79 358 kr per elev och år.
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Banérskolan åk F-9 år 2020 
enligt det socioekonomiska indexet uppgår till: 8 160 kr per elev och år.
Ersättning för flex-gruppen åk 7-9 uppgår till: 9 121 kr per elev år och år.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem för 
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall 
ett tilläggsbelopp.
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Banérskolan åk F-6 år 2020 
uppgår till: 37 735 kr per barn och år, netto.
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Banérskolan åk F-6 år 2020 
enligt det socioekonomiska indexet uppgår till: 4 131 kr per elev och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående grundskola och 

fritidshem 2020.
2. Beräkningsunderlag – Bidrag flexibla gruppen 2020.
3. Beräkningsunderlag – Bidrag socioekonomiskt index 2020.
4. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-05

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 

elev i åk F-9 år 2020 till 79 358 kr per elev och år.
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2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 
elev i åk F-9 år 2020 enligt det socioekonomiska indexet till 8 160 kr 
per elev och år.

3. Fastställa ersättning till fristående grundskola – Banérskolan för en 
elev i åk 7-9 år 2020 till 9 121 kr per elev och år.

4. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 
elev i fritidshem åk F-6 år 2020 till 37 735 kr per elev och år, netto.

5. Fastställa bidraget till fristående fritidshem – Banérskolan för en elev 
i åk F-6 år 2020 enligt det socioekonomiska indexet till 4 131 kr per 
elev och år.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, verksamhetskonom lärande och stöd
Maria Granath-Nilsén, tf avdelningschef grundskola
Berörd skola

Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 150 Dnr 2019/1054

Bidrag till fristående grundskola och fritidshem -  
Engelska skolan i Falun år 2020

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola 
för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp.
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Engelska skolan åk F-9 år 
2020 uppgår till: 79 358 kr per elev och år.
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Engelska skolan åk F-9 år 
2020 enligt det socioekonomiska indexet uppgår till: 7 108 kr per elev och 
år.
Ersättning för flexibla gruppen åk 7-9 uppgår till: 9 121 kr per elev år och år.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem för 
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall 
ett tilläggsbelopp.
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Engelska skolan åk F-6 år 2020 
uppgår till: 37 735 kr per barn och år, netto.
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Engelska skolan åk F-6 år 2020 
enligt det socioekonomiska indexet uppgår till: 3 616 kr per elev och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående grundskola och 

fritidshem 2020.
2. Beräkningsunderlag – Bidrag flexibla gruppen 2020.
3. Beräkningsunderlag – Bidrag socioekonomiskt index 2020.
4. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-05.

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Engelska skolan för en 

elev i åk F-9 år 2020 till 79 358 kr per elev och år.
2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Engelska skolan för en 

elev i åk F-9 år 2020 enligt det socioekonomiska indexet till 7 108 kr 
per elev och år.
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3. Fastställa ersättning till fristående grundskola – Engelska skolan för 
en elev i åk 7-9 år 2020 till 9 121 kr per elev och år.

4. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Engelska skolan för en 
elev i fritidshem åk F-6 år 2020 till 37 735 kr per elev och år, netto.

5. Fastställa bidraget till fristående fritidshem – Engelska skolan för en 
elev i åk F-6 år 2020 enligt det socioekonomiska indexet till 3 616 kr 
per elev och år.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, verksamhetskonom lärande och stöd
Maria Granath-Nilsén, tf avdelningschef grundskola
Berörd skola

Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 151 Dnr 2018/1619

Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan 
Banérskolan 2019

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola 
för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp.
Den 12 juni 2019 beslutade KF i Leksands kommun om ändringsbudget 
2019 (dnr 2018/1750). Beslutet får till följd att ett nytt grundbelopp behöver 
beräknas för 2019.
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Banérskolan åk F-9 år 2019 
uppgår till: 90 809 kr per plats under vårterminen 2019.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem för 
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall 
ett tilläggsbelopp.
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Banérskolan åk F-6 år 2019 
uppgår till: 41 201 kr per plats under vårterminen 2019, netto.

Beslutsunderlag
Beräkningsunderlag för fristående grundskola och fritidshem 2019

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 

elev i åk F-9 år 2019 till 90 809 kr per elev under vårterminen 2019.
2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 

elev i fritidshem åk F-6 år 2019 till 41 201 kr per elev under 
vårterminen 2019, netto.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, Sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, Verksamhetskonom lärande och stöd

32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-12-16

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan
Berörd huvudman

Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 152 Dnr 2018/1620

Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan 
Profilskolan Excel - 2019

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola 
för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp.
Den 12 juni 2019 beslutade KF i Leksands kommun om ändringsbudget 
2019 (dnr 2018/1750). Beslutet får till följd att ett nytt grundbelopp behöver 
beräknas för 2019.
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Profilfriskolan Excel åk F-9 år 
2019 uppgår till: 90 809 kr per plats under vårterminen 2019.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem för 
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall 
ett tilläggsbelopp.
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Profilfriskolan Excel F-6 år 
2019 uppgår till: 41 201 kr per plats under vårterminen 2019, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag för fristående grundskola och fritidshem 2019

Beslut
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 

för en elev i åk F-9 år 2019 till 90 809 kr per elev under vårterminen 
2019.

2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 
för en elev i fritidshem åk F-6 år 2019 till 41 201 kr per elev under 
vårterminen 2019, netto.
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Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson. verksamhetskonom lärande och stöd
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskola
Berörd huvudman

Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 153 Dnr 2018/1621

Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan - 
Internationella engelska skolan, Falun -  2019

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående grundskola 
för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp.
Den 12 juni 2019 beslutade KF i Leksands kommun om ändringsbudget 
2019 (dnr 2018/1750). Beslutet får till följd att ett nytt grundbelopp behöver 
beräknas för 2019.
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Engelska skolan åk F-9 år 
2019 uppgår till: 90 809 kr per plats under vårterminen 2019.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för fristående fritidshem för 
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall 
ett tilläggsbelopp.
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Engelska skolan åk F-6 år 2019 
uppgår till: 41 201 kr per plats under vårterminen 2019, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag för fristående grundskola och fritidshem 2019

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Engelska skolan för en 

elev i åk F-9 år 2019 till 90 809 kr per elev under vårterminen 2019.
2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Engelska skolan för en 

elev i fritidshem åk F-6 år 2019 till 41 201 kr per elev under 
vårterminen 2019, netto.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef lärande och stöd
Per Andersson, verksamhetsekonom lärande och stöd
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Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskola
Berörd huvudman

Om du vill överklaga beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande 
ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du 
vill ha.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre 
veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till 
Leksands kommun, administrativ service, 793 80 Leksand.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt 
som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till 
Förvaltningsrätten i Falun, Box 45 791 21 Falun.
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§ 154 Dnr 2019/1435

Kommunala aktivitetsansvaret, KAA - socioekonomi

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Joel Johansson redogör för socioekonomisk 
kartläggning av förskola, grundskola och gymnasium, kulturskola och det 
kommunala aktivitetsansvaret. Indexet bygger på SCB:s riksmodell som tar 
hänsyn till kön, utländsk bakgrund, föräldrars utbildning, ekonomiskt bistånd 
och familjesituation.
Joel redogör vidare för det kommunala aktivitetsansvaret. Kommunen ska 
hålla sig informerad om de som är under 20 år och inte studerar på 
gymnasienivå och inte har uppnått en examen. Kommunen ska utifrån detta 
erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de som är intresserade och vill.

Beslutsunderlag
PP-presentation – Det kommunala aktivitetsansvaret.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Verksamhetsutvecklare
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§ 155 Dnr 2019/1434

Kulturskola - socioekonomi

Beskrivning av ärendet
Rektor Per Westblom redogör för en kartläggning av socioekonomiskt och 
geografiskt index på kulturskolan. Analyserade åldersgrupper motsvarar de 
som finns i förskola till och med gymnasieskola. 
En övergripande analys säger att bland de 437 barn som finns i kulturskolan 
är ett fåtal nyanlända och att ingen uppbär ekonomiskt bistånd. Analyser 
säger att avgiften har reell betydelse för ickedeltagande.
Bland de föräldrar vars barn går på kulturskolan är utbildningsnivån mycket 
hög. Påtagligt få barn kommer från hem med ensamstående föräldrar.
Vidare diskuteras avgiftens storlek och betydelse för möjlighet till 
deltagande i kullturskolan.

Beslutsunderlag
PP-presentation

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Verksamhetsutvecklare
Rektor Kulturskolan
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§ 156 Dnr 2019/1437

Status - sammanslagning av högstadierna Åkerö skola 
och Sammilsdalskolan

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef grundskolan, Annica Sandy Hedin, redogör för vad som 
händer i processen med sammanslagningen av högstadieskolorna samt 
tidplanen för sammanslagningen.
Fusionsgruppen, bestående av skolledning och lärare från de båda skolorna, 
har startat sitt arbete med risk- och konsekvensanalyser.
Profilinriktning blir kultur och idrott.
Största utmaningarna just nu är idrottshallen, övriga lokaler och 
matsalssituationen.

Beslutsunderlag
PP-presentation.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef grundskolan
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§ 157 Dnr 2019/1438

Projekt "Alla på snö"

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef grundskolan, Annica Sandy Hedin, redogör för projektet 
”Alla på snö”. Leksand är en av tre kommuner i landet som fått ta del av 
projektet som är ett samarbete mellan svenska skidförbundet, Leksands 
kommun och Leksands sparbank. Samtlig personal på fritidshemmen 
utbildas till ”alla på snö ledare”. Projektledare och inspiratör är Emil 
Johansson i samarbete med elever på gymnasiets barn- och fritidsprogram.
Projektet innehåller arbete med värdegrund, klimatet samt hälsa och idrott.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan
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§ 158 Dnr 2019/150

Information om förskolekön

Beskrivning av ärendet
Tf avdelningschef förskolan, Maria Granath-Nilsén redogör för 
kösituationen på förskolan. Just nu står 83 barn i kö för år 2020. 19 barn i kö 
inför vårterminen och 64 till hösten 2020.

Beslutsunderlag
Kösituationen i Leksands kommuns förskolor 2019-12-16

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Tf avdelningschef förskolan
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§ 159 Dnr 2019/1169

Besparingsåtgärder skolskjutsar

Beskrivning av ärendet
Utskottet beslutade att uppdra skolskjutshandläggaren att ta fram förslag på 
besparingsåtgärder som inte är lagstyrda gällande skolskjutsar.

Sektorns/avdelningens bedömning
Skolskjutshandläggaren tillsammans med kollektivtrafiksamordnare har tittat 
på om man ska kunna använda sig av vinterskolskjuts i Leksands kommun 
som man gör i Rättvik, Gagnefs och Malungs kommuner.
Ullvi skola är ett alternativ till vinterskolskjuts då det finns cykel och 
gångväg, inte plogas på vintern. Frågan är om det blir en besparing då de 
flesta av eleverna måste gå på eller korsa den farliga skolvägen.
Vi har börjat se över våra rutiner angående fritidshem, taxielever och 
bomkörningar och kommer att bli mer restriktiva. Vi ser även över rutiner 
med tekniken runt busskort med Dala-Trafik. 
Vi kommer bli tydligare och göra åtstramningar och följa lagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-11-25

Utskottets beslut
1. Uppdra till skolskjutshandläggaren och kollektivtrafiksamordnaren 

att fortsätta se över besparingsåtgärder gällande skolskjutsar.

Beslutet skickas till
Sektorchef Carin Fredlin
Verksamhetsutvecklare Joel Johansson
Skolskjutshandläggare Pia Eriksson Lundström
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
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§ 160 Dnr 2019/1436

Nyckeltalsredovisning

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Joel Johansson informerar om hur man arbetar med 
nyckeltal i verksamheterna. Nyckeltalen ger en tydlig koppling till styrning.
Verksamhetsekonom Per Andersson redogör för beslutsstödsystemet 
PowerBi som är under uppbyggnad. Systemet kommer att användas av 
skolledare i förskola, grundskola, gymnasieskola och kulturskola.

Beslutsunderlag
PP-presentation

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Verksamhetsutvecklare Joel Johansson
Verksamhetsekonom Per Andersson
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§ 161 Dnr 2019/118

Ekonomiskt bistånd och placeringar 2019

Beskrivning av ärendet
Rapport lämnas avseende ekonomiskt bistånd samt placeringar för november 
månad.
Placering vuxna
För placeringar vuxna redovisas en avvikelse mot periodbudget för 
november månad på -555 tkr. Den prognostiserade årsavvikelsen uppgår till 
-901 tkr. Nettokostnadsbudget är 4 652 tkr. Det är en förbättring om ca 90 
tkr mot föregående månad.
Placering barn och unga
För placering barn och unga redovisas en avvikelse mot periodbudget för 
november månad på -1 723 tkr. Den prognostiserade årsavvikelsen uppgår 
till -2 144 tkr. Nettokostnadsbudgeten är 22 409 tkr. Det är en förbättring om 
ca 150 tkr från föregående månad.
Ekonomiskt bistånd
Kostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår till 930 tkr för november månad. 
Sedan april månad har det ekonomiska biståndet, i genomsnitt, varit lägre än 
1 000 tkr vilket har varit det genomsnittliga värdet för månaderna oktober-18 
till mars -19. 
Den prognostiserade årsavvikelsen uppgår till +500 tkr. 

Beslutsunderlag
1. Presentation placeringar och ek. bistånd – Utskott 191216
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-04

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd
Per Andersson, verksamhetskonom
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§ 162 Dnr 2019/318

Sjukfrånvaro lärande och stöd 2015-2019

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsekonom Per Andersson redogör för sjukfrånvaron i sektorn 
under året till och med november. Frånvaron har minskat under året jämfört 
med samma period förra året.

Beslutsunderlag
Utdrag ur PowerBi.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef Carin Fredlin
Verksamhetsekonom Per Andersson
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§ 163 Dnr 2019/111

Protokoll brukarråd 2019

Beskrivning av ärendet
Minnesanteckningar har inkommit från nedanstående brukarråd:
Åkerö skola 2019-10-22
Sammilsdalskolan 2019-10-23
- P-G (M) redogör för mötet. Största frågan handlade om sammanslagningen.
Tällbergs förskola och skola 2019-10-15
- Lars Halvarson (S) informerar om mötet. Diskussioner främst kring att 
sargen behöver bytas ut.
Pelikanens- Furulidens- och Myrans förskolor 2019-12-05
- Eva Kempff (C) redogör för mötet. 58 % av barnen på Furuliden har inte 
svenska som modersmål.  Finns önskemål om att barnen ska placeras ut på 
flera förskolor. 
Stort brukarråd 2019-12-09
Sektorchef Carin Fredlin informerar om ett lågt deltagande vid det stora 
brukarrådet den 9 december. Totalt deltog 15 personer, inklusive 
förtroendevalda och tjänstemän.

Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från brukarråd på
Åkerö skola 2019-10-22
Sammilsdalskolan 2019-10-23
Tällbergs skola och förskola 2019-10-15
Pelikanens- Furulidens- och Myrans förskolor 2019-12-05

Utskottets beslut
1.  Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Rektor Erica Hemptenmacher
Rektor Johan Nilsson
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Rektor Anna Witasp
Rektor Helen Häljebo
Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin
Tf avdelningschef förskolan Maria Granath-Nilsén
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§ 164 Dnr 2019/154

Rapporter gällande Skolinspektionen

Beskrivning av ärendet
Carin Fredlin informerar om att grundsärskolan respektive 
gymnasiesärskolan har kompletterat med det material som Skolinspektionen 
eftersökt, kring rutiner för antagning till gymnasiesärskolan och 
grundsärskolan. Ännu är inget beslut fattat av Skolinspektionen.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef
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§ 165 Dnr 2019/9

Rapport till utskottet lärande och stöd av kränkande 
behandling 2019.

Beskrivning av ärendet
Ett fall av kränkande behandling har inrapporterats från Leksands 
gymnasium. Utredningen är inledd.

Beslutsunderlag
Rapport kränkande behandling, daterad 2019-12-05

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Rektor Leksands gymnasium
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§ 166 Dnr 2019/153

Personal- och elevärenden 2019

Beskrivning av ärendet
Carin Fredlin informerar om att Christina Erlman anställts på 50 % som 
biträdande rektor på Åkerö och Gärde skolor, med start efter vårterminen 
2020.

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef

51



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-12-16

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 167 Dnr 2019/251

Punkter till nästkommande utskottsmöten för lärande 
och stöd

Beskrivning av ärendet
1. Förskolans framtid
2. Besöka förskolan Myran
3. Besöka Siljansnäs skola
4. Besök av kostenheten
5. AME – aktuellt och framtid

Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Carin Fredlin, sektorchef
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