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Ärendelista

§ 60 Rapporter lärande och stöd 2018
§ 61 Budgetprognoser lärande och stöd 2018
§ 62 Interkommunal ersättning - förskola 2019
§ 63 Interkommunal ersättning - grundskola och fritidshem 2019
§ 64 Interkommunal ersättning samt bidrag till enskild verksamhet - gymnasieskola 

2019
§ 65 Bidrag till enskild pedagogisk omsorg Torrberg daghem 2019
§ 66 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Arenan, Leksand - 2019
§ 67 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Västanvind, Leksand - 2019
§ 68 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Elefanten, Leksand - 2019
§ 69 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Knippan, Insjön - 2019
§ 70 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Grankotten, Leksand - 2019
§ 71 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Pyret, Insjön - 2019
§ 72 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Krabat, Leksand - 2019
§ 73 Bidrag till fristående verksamhet - profilförskolan Excel, Leksand - 2019
§ 74 Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan Banérskolan 2019
§ 75 Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan Profilskolan Excel - 2019
§ 76 Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan - Internationella engelska skolan, 

Falun - 2019
§ 77 Bidrag till pedagogisk omsorg - 2018
§ 78 Bidrag till fristående verksamhet - grundskolan 2018
§ 79 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan 2018
§ 80 Delegeringsärenden lärande och stöd 2018
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§ 60 Dnr 2018/11

Rapporter lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
 Brukarråd, dnr 2018/71

- Tällbergs skola och förskola – Lars Halvarson (S) rapporterar från 
mötet. De finns en oro över organisatoriska brister i form av obehörig 
personal och många vikarier. Det är svårt att få tag på behöriga 
förskollärare och ledningen är väl medveten om problemet som 
omfattar hela landet. Det finns ett samarbete med högskolan Dalarna 
gällande praktikanter, vilket man hoppas kan leda till att 
praktikanterna väljer att söka sig till Leksands kommun efter 
avslutade studier. För att locka anställda barnskötare att utbilda sig 
till förskollärare har de erbjudits och i vissa fall genomfört en första 
kurs på högskoleutbildningen. 

- Förskolorna Furuliden och Pelikanen – David Edin (ByP)
Segregationsfrågan tas upp under punkten förskolan.
En ny resursfördelningsmodell är framtagen, politiskt beslut inväntas. 
Beslut om nya politikerrepresentanter till brukarråden tas i samband 
med mötet i januari 2019.

 Personal- och elevärenden, dnr 2018/155
- Sektorchef Carin Fredlin informerar om att anmälda kränkningar 
kommer att presenteras per kvartal. Två ärenden om kränkande 
behandling på gymnasiet är under utredning. Ett ärende om 
kränkande behandling på gymnasiet är anmält till Barn- och 
elevombudet, BEO. Yttrande och kompletterande yttrande har 
skickats in till BEO. Beslut inväntas.

Utskottet önskar att på nästa möte få en föredragning där man belyser 
situationen för barn i behov av särskilt stöd.

 Ekonomiskt bistånd och placeringar, dnr 2018/131
- Avdelningschef Zilha Fific redogör för ekonomiskt bistånd och 
placeringar under november månad. Kostnaden för ekonomiskt 
bistånd uppgår till 1 041 000 kronor för november månad, vilket är 
den högsta kostnaden för en novembermånad hittills.
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Placeringarna har ökat med en placering sedan oktober månad. Totalt 
34 personer, barn och vuxna, är av olika anledningar placerade.

Avdelningschefen redogör vidare för arbetet med prioriterade 
områden enligt den översyn av individ- och familjeomsorgen som 
gjorts av konsultföretaget AKODO. Syftet var att se över om individ-
och familjeomsorgens (IFO:s) organisation är effektiv utifrån 
ärendebelastning och resurser.  Det viktigaste jobbet utifrån 
översynen är att utveckla öppenvården, se över ledning och styrning, 
investera i ett nytt journalsystem samt se över uppdraget - myndighet 
kontra behandling.

 Samlad analys av grundskolans kvalitetsredovisningar på 
avdelningsnivå
- Kvalitetsutvecklaren, Joel Johansson och avdelningschef 
grundskolan, Annica Sandy Hedin, redogör för analys av 
grundskolorna, inklusive måluppfyllelse läsåret 2017/18 samt för 
verksamhetsplan 2018/19.

 Samlad analys av fritidshemmens kvalitetsredovisningar på 
avdelningsnivå
- Kvalitetsutvecklaren redogör för analys av fritidshemmen läsåret 
2017/18 samt för verksamhetsplan 2018/19.

 Rapport förskolan – Förskolekön och segregation
- Förskolekön – Avdelningschef förskolan, Linda Karlsson, redogör 
för aktuell kö till förskolan. 13 barn har erbjudits plats på förskolan  
Brandmannen och ytterligare 13 barn har erbjudits plats i Insjön. 
Svar inväntas från föräldrarna. Beroende av hur många som tackar ja 
till Brandmannen återstår att se om några av de barn som skulle 
placerats på förskolan Rosen, i och med att 5-åringarna flyttades till 
paviljongen vid Åkerö skola, får plats på Brandmannen. I annat fall 
kommer dessa barn att erbjudas plats vid förskolan i Djura. Svar 
inväntas fortfarande från Skolinspektionen när det gäller det 
överklagade beslutet om att flytta Rosens 5-åringar till paviljongen 
vid Åkerö skola. 

Segregation – Linda Karlsson redogör för antal barn med annat 
modersmål på respektive förskola. Förskolan Furuliden har flest barn 
med annat modersmål. Upptagningsområdet har gjorts om. Nu ingår 
även förskolan Rosen tillsammans med Furuliden och Pelikanen i 
Norets upptagningsområde. Anledningen till att många barn med 
annat modersmål söker sig till Furuliden är bland annat  
syskonförturen och det centrala läget. Det står var och en att fritt söka 
sig till den förskola man önskar. Arbetet med integrationen pågår 
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ständigt inom förskolan, det finns en integrationsgrupp, man arbetar 
mycket med språkundervisning och använder sig av digitala appar.

 Arbetet med alkohol, narkotika, droger, tobak och doping, ANDTD i 
Leksand
- Sektorchef Carin Fredlin redogör för arbetet med ANDTD.  
Användandet av droger ökar i Leksand såväl som i hela landet. Man 
ser en mer liberaliserad syn på användandet av droger bland 
ungdomarna. Problemet diskuteras på skolorna och de har fått i 
uppdrag av sektorchef att presentera droghandlingsplaner under år 
2019. Narkotikaförsäljning förekommer i Leksand och polisen är 
inkopplad och viktig i arbetet. ANDTD-coacher är utbildade och 
finns i verksamheterna. En arbetsgrupp inom Brottsförebyggande 
rådet, BRÅ, ska inom kort träffas för att fokusera på 
drogproblematiken.

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 61 Dnr 2018/141

Budgetprognoser lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
Årsprognos per oktober månads utfall har upprättats för sektor lärande och 
stöd. Sektor lärande och stöds prognostiserade resultat för 2018 uppgår till 
390 700 tkr mot budget 365 200 tkr. Det motsvarar en negativ avvikelse om 
-25 500 tkr (-7,0 %).

I den prognostiserade avvikelsen ingår tilläggsanslag till avdelning familj 
och stöd samt grundskolan (bl.a. särskolan) enligt beslut i kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige den 7 juni. 

Nedan följer prognostiserad årsavvikelse per avdelning (angivet i tkr):
Avvikelse mot Prognostiserad Förändring från

Avdelning periodbudget okt avvikelse föregående prognos
Sektorchef -375 -500 +0
Familj och stöd -12 138 -10 150 -4 100
Förskola -1 916 -5 450 +0
Grundskola -14 614 -6 990 -900
Gymnasieskola -12 076 -3 450 +0
Vuxenutbildning -2 923 +1 040 +0
Kulturskola +13 +0 +0
SUMMA -44 029 -25 500 -5 000

Kommentarer gällande stora avvikelser mot periodbudget:

Familj och stöd
Avvikelsen mot periodbudget i oktober beror på att intäkter i form av 
ersättningar från Migrationsverket saknas i redovisningen för kvartal 3 2018. 

Grundskola
Avvikelsen mot periodbudget i oktober beror på att grundskolans budget för 
höstterminen 2018 inte är periodiserad utefter hur utfallet per månad ser ut. 
Istället ligger en stor del av höstens budget i december månad.

Gymnasieskola
Avvikelsen mot periodbudget i oktober beror på att de interkommunala 
ersättningarna  t.o.m. oktober månad inte är fakturerade.
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Vuxenutbildning
Avvikelsen mot periodbudget i oktober beror på utebliven fakturering av 
kvartal 3 till Rättviks kommun samt ej ännu utbetalda statsbidrag till 
verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 218-11-29

Utskottet för lärande och stöds beslut

1. Lägga informationen till handlingarna
2. Uppdra till förvaltningen att få en budget i balans

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd

Avdelningschef grundskola

Avdelningschef familj och stöd

Avdelningschef förskola

Rektor gymnasieskola

Rektor vuxenutbildning

Rektor kulturskola
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§ 62 Dnr 2018/1529

Interkommunal ersättning - förskola 2019

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 2019 uppgår till: 
147 369 kronor per plats och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag IKE förskola 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa den interkommunala ersättningen för ett barn i förskola år 

2019 till 147 369 kronor per plats och år.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Avdelningschef förskola
Administratörer förskolan

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-12-10

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 63 Dnr 2018/1530

Interkommunal ersättning - grundskola och fritidshem 
2019

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 2019 
uppgår till: 89 543 kronor per elev 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 2019 
uppgår till: 47 780 kronor per plats och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag för IKE grundskola och fritidshem 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa den interkommunala ersättningen för en elev i grundskolan 

årskurs F-9 år 2019 till 89 543 kronor per elev och år.
2. Fastställa den interkommunala ersättningen för en elev i fritidshem 

F-6 år 2019 till 47 780 kronor per plats och år.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetskonom lärande och stöd
Avdelningschef grundskola
Administratörer grundskolan
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§ 64 Dnr 2018/1531

Interkommunal ersättning samt bidrag till enskild 
verksamhet - gymnasieskola 2019

Beskrivning av ärendet
Prislista 2019 interkommunala ersättningar Leksand

Gymnasiesärskolan
Ersättning uttages motsvarande riksprislistan
 Gymnasieskolan
GYSAM Budget programkostnad 2019 är ännu ej fastställd.

Bidrag till kommuner, kronor Bidrag till fristående skolor* 
kronor

Program-
beteckning Leksand

GYSAM 
prislista Leksand

GYSAM 
prislista

BF 129 667 130 448
BA
BA1
EE
EK 83 141 79 651
ES
ES1
FT
FT1
HA 134 753 136 001
HV 275 121 289 255
HT
HU
IN
NA 120 781 120 747
NBD
NBL
NBS
NBT
RL 214 126 222 660
SA 100 838 98 973
TE 104 516 102 988
VF
VO
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*Inkl 6% moms och administrationsbidrag 3%
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 Riksprislistan

Ersättning friskolor Prislista
Erbjuder – anordnar själv Egen prislista
Erbjuder – anordnas i samverkansområdet GYSAM-prislista
Erbjuder – anordnas utanför samverkansområdet Riksprislistan

Beslutsunderlag
1. Budgetkostnad per program Leksands kommun 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa den interkommunala ersättningen och bidrag till fristående 

gymnasieskolor enligt ovan för år 2019.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Rektor Leksands gymnasium
Administratör Leksands gymnasium
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Berörda skolor
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§ 65 Dnr 2018/1532

Bidrag till enskild pedagogisk omsorg Torrbergs 
daghem 2019

Beskrivning av ärendet
Hemkommunen ska lämna bidrag till en huvudman för varje barn som tas 
emot. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Bidraget till enskild pedagogisk omsorg – Torrbergs daghem ålder 1-5, 
deltid, år 2019 uppgår till: 56 739 kronor per plats och år, netto.

Bidraget till enskild pedagogisk omsorg – Torrbergs daghem ålder 1-5, 
heltid, år 2019 uppgår till: 94 565 kronor per plats och år, netto.

Bidraget till enskild pedagogisk omsorg – Torrbergs daghem ålder 6-12 år 
2019 uppgår till: 37 826 kronor per plats och år, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag enskild pedagogisk omsorg 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa bidraget till enskild pedagogisk omsorg – Torrbergs 

daghem ålder 1-5, deltid, år 2019 till: 56 739 kronor per plats och år, 
netto.

2. Fastställa bidraget till enskild pedagogisk omsorg – Torrbergs 
daghem ålder 1-5, heltid, år 2019 till: 94 565 kronor per plats och år, 
netto.

3. Fastställa bidraget till enskild pedagogisk omsorg – Torrbergs 
daghem ålder 6-12 år 2019 till: 37 826 kronor per plats och år, netto.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Avdelningschef förskola
Avdelningschef grundskola
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Torrbergs daghem
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§ 66 Dnr 2018/1611

Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Arenan, 
Leksand - 2019

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 2019 uppgår till: 
136 485 kronor per plats och år, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Arenan för ett barn i förskola år 2019 

till 136 485 kronor per plats och år, netto.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Avdelningschef förskola
Förskolan Arenan
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§ 67 Dnr 2018/1612

Bidrag till fristående verksamhet - förskolan 
Västanvind, Leksand - 2019

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 2019 uppgår till:
136 485 kronor per plats och år, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Västanvind för ett barn i förskola år 

2019 till 136 485 kronor per plats och år, netto.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Avdelningschef förskola
Förskolan Västanvind
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§ 68 Dnr 2018/1613

Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Elefanten, 
Leksand - 2019

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 2019 uppgår till:
136 485 kronor per plats och år, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Elefanten för ett barn i förskola år 

2019 till 136 485 kronor per plats och år, netto.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Avdelningschef förskola
Förskolan Elefanten
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§ 69 Dnr 2018/1615

Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Knippan, 
Insjön - 2019

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 2019 uppgår till: 
136 485 kronor per plats och år, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Knippan för ett barn i förskola år 

2019 till 136 485 kronor per plats och år, netto.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Avdelningschef förskola
Förskolan Knippan
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§ 70 Dnr 2018/1614

Bidrag till fristående verksamhet - förskolan 
Grankotten, Leksand - 2019

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 2019 uppgår till: 
136 485 kronor per plats och år, netto. 

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Grankotten för ett barn i förskola år 

2019 till 136 485 kronor per plats och år, netto.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Avdelningschef förskola
Förskolan Grankotten
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Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 71 Dnr 2018/1616

Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Pyret, 
Insjön - 2019

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 2019 uppgår till: 
136 485 kronor per plats och år, netto. 

Beslutsunderlag
Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2019 

till 136 485 kronor per plats och år, netto.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Avdelningschef förskola
Förskolan Pyret
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Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 72 Dnr 2018/1617

Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Krabat, 
Leksand - 2019

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 2019 uppgår till:
136 485 kronor per plats och år, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2019 

till 136 485 kronor per plats och år, netto.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Avdelningschef förskola
Förskolan Krabat
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§ 73 Dnr 2018/1618

Bidrag till fristående verksamhet - profilförskolan 
Excel, Leksand - 2019

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 profilförskolan Excel för ett barn i förskola år 2019 
uppgår till: 136 485 kronor per plats och år, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan profilförskolan Excel för ett barn i 

förskola år 2019 till 136 485 kronor per plats och år, netto.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Avdelningschef förskola
Profilförskolan Excel
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Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 74 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.

Bidraget för en elev i fristående grundskola – grundskolan Banérskolan åk F-
9 år 2019 uppgår till: 85 295 kronor per elev 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 – grundskolan Banérskolan åk F-
6 år 2019 uppgår till: 40 805 kronor per plats och år, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag för fristående grundskola och fritidshem 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola Banérskolan för en elev i 

åk F-9 år 2019 till 85 295 kronor per elev och år.

2. Fastställa bidraget till fristående grundskola Banérskolan för en elev i 
fritidshem åk F-6 år 2019 till 40 805 kronor per plats och år, netto.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetsekonom lärande och stöd
Avdelningschef grundskola
Banérskolan
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§ 75 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.

Bidraget för en elev i fristående verksamhet – grundskolan Profilskolan 
Excel åk F-9 år 2019 uppgår till: 85 295 kronor per elev 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 – grundskolan Profilskolan Excel 
åk F-6 år 2019 uppgår till: 40 805 kronor per plats och år, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag för fristående grundskola och fritidshem 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola Profilskolan Excel för en 

elev i årskurs F-9 år 2019 till 85 295 kronor per elev och år.

2. Fastställa bidraget till fristående grundskola Profilskolan Excel för en 
elev i fritidshem åk F-6 år 2019 till 40 805 kronor per plats och år, 
netto.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetskonom lärande och stöd
Avdelningschef grundskola
Profilskolan Excel
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Justeras Utdrag bestyrks

§ 76 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.

Bidraget för en elev i fristående verksamhet – grundskolan Internationella 
engelska skolan årskurs F-9 år 2019 uppgår till: 85 295 kronor per elev 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 – grundskolan Internationella 
engelska skolan årskurs F-6 år 2019 uppgår till: 40 805 kronor per plats och 
år, netto.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag för fristående grundskola och fritidshem 2019

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola internationella engelska 

skolan för en elev i årskurs F-9 år 2019 till 85 295 kronor per elev 
och år.

2. Fastställa bidraget till fristående grundskola internationella engelska 
skolan för en elev i fritidshem årskurs F-6 år 2019 till 40 805 kronor 
per plats och år, netto.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Verksamhetskonom lärande och stöd
Avdelningschef grundskola
Internationella Engelska skolan, Falun
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§ 77 Dnr 2017/1633

Bidrag till pedagogisk omsorg - 2018

Beskrivning av ärendet
2018 års bidragsbeslut till enskild pedagogisk omsorg togs med förbehåll om 
att den enskilda utövaren ska kompenseras i form av ett ökat bidrag när 
kommunens lönerevision är klar. 

Nedan följer förändring i bidraget för ett förskolebarn till följd av 2018 års 
lönerevision.

Exkl. lönerevision, kronor Inkl. lönerevision, kronor
Bidrag ålder 1-5 år, heltid 96 662 97 660
Bidrag ålder 1-5 år, deltid 57 997 58 569
Bidrag ålder 6-12 år 38 665 39 064

Beslutsunderlag
Beräkningsunderlag pedagogisk omsorg 2018 – inkl. lönekomp.

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Avdelningschef förskola
Verksamhetsekonom lärande och stöd
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§ 78 Dnr 2017/1632

Bidrag till fristående verksamhet – grundskola och 
fritidshem 2018

Beskrivning av ärendet
2018 års bidragsbeslut till fristående grundskola och fritidshem togs med 
förbehåll om att de fristående verksamheterna ska kompenseras med i form 
av ett ökat bidrag när kommunens lönerevision är klar. 

Nedan följer förändring i bidragen till följd av 2018 års lönerevision.
Exkl. lönerevision, 

kronor
Inkl. lönerevision, 

kronor
Bidrag grundskoleelev F-9 76 262 77 376
Bidrag fritidhemsbarn F-6, brutto 43 446 43 835

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag enskild grundskola och fritidshem 2018 – inkl. 

lönekomp

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Avdelningschef grundskola
Verksamhetsekonom lärande och stöd
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§ 79 Dnr 2017/1631

Bidrag till fristående verksamhet - förskolan 2018

Beskrivning av ärendet
2018 års bidragsbeslut till fristående förskola togs med förbehåll om att de 
fristående verksamheterna ska kompenseras med i form av ett ökat bidrag 
när kommunens lönerevision är klar. 

Nedan följer förändring i bidraget för ett förskolebarn till följd av 2018 års 
lönerevision.

Exkl. lönerevision, 
kronor

Inkl. lönerevision, kronor

Bidrag förskolebarn, brutto 133 803 135 363

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag fristående förskola 2018 – inkl. lönekomp

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorchef lärande och stöd
Avdelningschef förskola
Verksamhetsekonom lärande och stöd
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§ 80 Dnr 2018/19

Delegeringsärenden lärande och stöd 2018

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa 
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot 
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering.

 Beslut 44-58/2018 fattade av rektor Johan Nilsson

 Beslut 28-38/2018 fattade av avdelningschef grundskolan Annica 
Sandy Hedin

 Beslut 1-4/2018 fattade av avdelningschef Zilha Fific

 Beslut 38-41/2018 fattade av förskolechef Helen Häljebo

Utskottet för lärande och stöds beslut
1. Överlämna redovisningen av delegationsbesluten till 

kommunstyrelsen för godkännande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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