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Karin Andersson (C) ers: Tomas Bergsten på grund av jäv § 66
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Ewa Hjort Axklint (L)
Oliver Rolands (KD)
Ros-Marie Svanborg (S)
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Carin Fredlin, sektorschef
Joel Johansson, kvalitetsutvecklare, § 56-57
Per Andersson, verksamhetsekonom § 63-73
Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd § 74-75
Linda Karlsson, avdelningschef förskolan § 76
Marcus Zetterlund, avdelningschef gymnasiet § 59-60
Lena Ryen-Laxton, sekreterare

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service 4 juni 2019 kl. 16.00

Underskrifter
Paragrafer 56-80
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Tomas Bergsten (C)                             Lars Halvarsson (S)
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§ 56-65, § 67-80                                                  § 66

Yvonne Ineteg (V)

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

Organ Utskottet för lärande och stöd

Sammanträdesdatum 2019-05-27

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-05 Datum då anslaget tas ned 2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Lena Ryen-Laxton
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Sammanträdesdatum
2019-05-27

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 56 Medarbetarenkät lärande och stöd 2019
§ 57 Sjukfrånvaro (stående punkt)
§ 58 Protokoll brukarråd 2019
§ 59 Gymnasiesamverkan med Rättviks kommun
§ 60 Riktlinjer för IM, Introduktionsprogrammen, på Leksands gymnasium
§ 61 Skrivelse från rektorerna om att grundskolan inte kan uppfylla skollagens krav
§ 62 Rapporter gällande Skolinspektionen
§ 63 Bidrag till fristående verksamhet -grundskolan Banérskolan 2019
§ 64 Bidrag till fristående verksamhet -grundskolan Profilskolan Excel - 2019
§ 65 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Arenan, Leksand - 2019
§ 66 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Elefanten, Leksand - 2019
§ 67 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Grankotten, Leksand - 2019
§ 68 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Krabat, Leksand - 2019
§ 69 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Knippan, Insjön - 2019
§ 70 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Pyret, Insjön - 2019
§ 71 Bidrag till fristående verksamhet - förskolan Västanvind, Leksand - 2019
§ 72 Bidrag till fristående verksamhet - profilförskolan Excel, Leksand - 2019
§ 73 Budgetprognos 2019 (åtgärder för att säkerställa budget i balans)
§ 74 Ekonomiskt bistånd och placeringar 2019
§ 75 Översyn Effektiv organisation- individ- och familjeomsorgen
§ 76 Information om förskolan
§ 77 Information om nya ungdomshälsan
§ 78 Personal- och elevärenden 2019
§ 79 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder 2019
§ 80 Punkter till nästkommande utskottsmöten för lärande och stöd
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Justeras Utdrag bestyrks

§ 56 Dnr 2019/677

Medarbetarenkät lärande och stöd 2019

Beskrivning av ärendet
Sammanställning av resultatet från årets medarbetarenkät för sektorn lärande 
och stöd. Vartannat år genomförs en kortare variant av medarbetarenkäten, 
vilket är fallet i år. I huvudsak undersöks resultaten på hållbart 
medarbetarengagemang (HME) samt flera arbetsmiljöfrågor. För kommunen 
och sektorn sjunker resultaten något överlag. En relativt liten minskning 
redovisas gällande HME-frågorna medan det sker en mer påtaglig nedgång i 
arbetsmiljöfrågorna, speciellt inom vissa avdelningar.

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation Analys medarbetarenkät lärande och stöd 2019, 
2019-05-21

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Joel Johansson, kvalitetsutvecklare lärande och stöd.
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Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 57 Dnr 2019/318

Sjukfrånvaro lärande och stöd

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvaron för sektorn och de respektive avdelningarna, 
perioden januari-april 2019 med jämförelse av motsvarande period 2018. 
Redovisningen bryts också ned i lång och kort sjukfrånvaro, kön samt 
åldersgrupperna yngre än 30, 30-49, äldre än 49.

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation, Sjukfrånvaro, 2019-05-27

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Kvalitetsutvecklare lärande och stöd Joel Johansson,
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Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 58 Dnr 2019/111

Protokoll brukarråd 2019

Beskrivning av ärendet
Minnesanteckningar har inkommit från nedanstående brukarråd.

a) Ullvi Skola 2019-04-15
b) Siljansnäs skola 2019-04-23
c) Insjöns skola 2019-02-11
d) Insjöns skola 2019-05-13
e) Sammilsdalskolan 2019-04-17

Siljansnäs skola har gjort en film som man gärna visar utskottet på höstens 
möte den 2 september. 

Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från brukarråd Ullvi Skola 2019-04-15
Minnesanteckningar från Siljansnäs skola 2019-04-23
Minnesanteckningar från Insjöns skola 2019-02-11
Minnesanteckningar från Insjöns skola 2019-05-13
Minnesanteckningar från Sammilsdalskolan 2019-04-17

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Grundskolechef Annica Sandy Hedin
Avdelningschef förskolan Linda Karlsson
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§ 59 Dnr 2019/460

Gymnasiesamverkan med Rättviks kommun

Beskrivning av ärendet
Gymnasieskolan i Leksands kommun och gymnasieskolan i Rättviks 
kommun, Stiernhööksgymnasiet, har under många år haft visst samarbete för 
att gemensamt utveckla verksamheter som har beröringspunkter med 
varandra. Det samarbetet bör utvecklas till att omfatta fler områden.
Sektorn lärande och stöd och avdelningschef gymnasieskolan fick på 
utskottsmötet 2019-04-15 i uppdrag att närmare utreda ett utökat samarbete 
med Stiernhööksgymnasiet.
Samtal har inletts med Rättviks gymnasium.

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Avdelningschef för gymnasieskolan Marcus Zetterlund 
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§ 60 Dnr 2019/676

Riktlinjer för IM, introduktionsprogrammen, på 
Leksands gymnasium

Beskrivning av ärendet
Enligt Skollagen 2010:800 ska Leksands gymnasium ha en plan där riktlinjer 
för upplägg och planering av utbildningen vid introduktionsprogrammen 
finns beskrivna.

Sektorns/avdelningens bedömning
Den utarbetade och skrivna planen beskriver på ett tydligt sätt hur arbetet på 
introduktionsprogrammet ska bedrivas.

Beslutsunderlag
Riktlinjer introduktionsprogrammen 2019-05-17

Utskottets beslut
1.Leksands kommuns logotyp ska läggas till på framsidan av dokumentet
2.Godkänna riktlinjer för individuella introduktionsprogrammen på 
Leksands gymnasium. 

Beslutet skickas till
Sektorchef  Carin Fredlin
Avdelningschef Leksands gymnasium Marcus Zetterlund
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§ 61 Dnr 2019/554

Skrivelse från rektorerna om att grundskolan inte kan 
uppfylla skollagens krav

Beskrivning av ärendet
Grundskolans rektorer har skrivit ett brev till sektorschef om att grundskolan 
inte kan uppfylla skollagens krav med nuvarande budgetram och vill att 
skrivelsen som inkluderar en konsekvensbeskrivning presenteras för 
utskottet för lärande och stöd.
Sektorschef har svarat att skrivelsen kommer att lyftas till utskottet.
Utskottet för lärande och stöd har tagit del av skrivelsen.

Beslutsunderlag
Brev från grundskolans rektorer, daterat 2019-04-17
Svar från sektorschef, daterat 2019-05-20

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna
2.Representanter från utskottet kommer att delta på en rektorskonferens för 
att återkoppla till rektorerna

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
Grundskolechef Annica Sandy Hedin
Grundskolerektorer Anders Billtoft, Erika Hemtenmacher, Bitte Henriksson, 
Viktoria Hermansson, Johan Nilsson och Anna Witasp.
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§ 62 Dnr 2019/154

Rapporter gällande Skolinspektionen

Beskrivning av ärendet
Beslut efter uppföljning av Insjöns skola för förskoleklass och grundskola 
har fattas av Skolinspektionen, diarienummer 43-2016:10803. 
Skolinspektionen har beslutat av avsluta tillsynen avseende de brister som 
påtalats då rektor på Insjöns skola har redovisat hur bristerna har avhjälpts.

Beslutsunderlag
Beslut efter uppföljning Insjöns skola för förskoleklass och grundskola, 
Skolinspektionen, daterat 2019-05-10.

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
Rektor Insjöns skola Viktoria Hermansson
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§ 63 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 20 maj 2019 beslutade KS i Leksands kommun om en ny 
resursfördelningsmodell för grundskola och fritidshem (dnr 2018/303). 
Beslutet får till följd att ett nytt grundbelopp behöver beräknas för HT19 
(med start från 1 juli 2019) samt beslut om belopp per elev utifrån 
resursfördelningsmodellen. 
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Banérskolan åk F-9 år 2019 
uppgår till: 76 396 kr per plats och år.
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Banérskolan åk F-9 år 2019 
enligt resursfördelningsmodellen uppgår till 8 974 kr per plats 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 2019 
uppgår till: 36 986 kr per plats och år, netto.
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Banérskolan åk F-6 år 2019 
enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 4 144 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag för fristående grundskola och fritidshem 2019 

inkl. resursfördelningsmodell.
2. Beräkningsunderlag resursfördelningsmodell grundskola och 

fritidshem 2019.
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Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 

elev i åk F-9 år 2019 till 76 396 kr per elev och år.
2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 

elev i åk F-9 år 2019 enligt resursfördelningsmodellen till 8 974 kr 
per elev och år.

3. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 
elev i fritidshem åk F-6 år 2019 till 36 986 kr per elev och år, netto.

4. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 
elev i fritidshem åk F-6 år 2019 enligt resursfördelningsmodellen till 
4 144 kr per elev och år.

5. Beslutet om bidragsbelopp gäller från och med 2019-07-01

Beslutet skickas till
Rektor Banérskolan
Sektorchef Carin Fredlin
Verksamhetsekonom Per Andersson
Avdelningschef grundskola Annica Sandy-Hedin 

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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§ 64 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 20 maj 2019 beslutade KS i Leksands kommun om en ny 
resursfördelningsmodell för grundskola och fritidshem (dnr 2018/303). 
Beslutet får till följd att ett nytt grundbelopp behöver beräknas för HT19 
(med start från 1 juli 2019) samt beslut om belopp per elev utifrån 
resursfördelningsmodellen. 
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Profilfriskolan Excel åk F-9 år 
2019 uppgår till: 76 396 kr per plats och år.
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Profilfriskolan Excel åk F-9 år 
2019 enligt resursfördelningsmodellen uppgår till 5 495 kr per plats 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 
2019 uppgår till: 36 986 kr per plats och år, netto.
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Profilfriskolan Excel åk F-6 år 
2019 enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 2 586 kr per plats och år

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag för fristående grundskola och fritidshem 2019 

inkl. resursfördelningsmodell.
2. Beräkningsunderlag resursfördelningsmodell grundskola och 

fritidshem 2019.
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Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 

för en elev i åk F-9 år 2019 till 76 396 kr per elev och år.
2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 

för en elev i åk F-9 år 2019 enligt resursfördelningsmodellen till 
5 495 kr per elev och år.

3. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 
för en elev i fritidshem åk F-6 år 2019 till 36 986 kr per elev och år, 
netto.

4. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 
för en elev i fritidshem åk F-6 år 2019 enligt 
resursfördelningsmodellen till 2 586 kr per elev och år.

5. Beslutet om bidragsbelopp gäller från och med 2019-07-01

Beslutet skickas till
Rektor Profilskolan Excel
Sektorchef Carin Fredlin
Verksamhetsekonom Per Andersson
Avdelningschef grundskola Annica Sandy-Hedin 

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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§ 65 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.
Den 20 maj 2019 beslutade KS i Leksands kommun om en ny 
resursfördelningsmodell för förskolan (dnr 2018/303). Beslutet får till följd 
att ett nytt grundbelopp behöver beräknas för HT19 (med start från 1 juli 
2019) samt beslut om belopp per barn utifrån resursfördelningsmodellen.
Bidraget till förskolan Arenan för ett barn i förskola år 2019 uppgår till: 132 
626 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Arenan för ett barn i förskola år 2019 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 2 497 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
1. Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019 inkl. 

resursfördelningsmodell
2. Beräkningsunderlag resursfördelningsmodell förskola år 2019.

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Arenan för ett barn i förskola år 2019 

till 132 626 kr per plats och år.
2. Fastställa bidraget till förskolan Arenan för ett barn i förskola år 2019 

enligt resursfördelningsmodellen till 2 497 kr per plats och år.
3. Beslutet om bidragsbelopp gäller från och med 2019-07-01

Beslutet skickas till
Huvudman för förskolan Arenan
Sektorchef Carin Fredlin
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Verksamhetsekonom Per Andersson
Avdelningschef förskola Linda Karlsson

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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§ 66 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.
Den 20 maj 2019 beslutade KS i Leksands kommun om en ny 
resursfördelningsmodell för förskolan (dnr 2018/303). Beslutet får till följd 
att ett nytt grundbelopp behöver beräknas för HT19 (med start från 1 juli 
2019) samt beslut om belopp per barn utifrån resursfördelningsmodellen.
Bidraget till förskolan Elefanten för ett barn i förskola år 2019 uppgår till: 
132 626 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Elefanten för ett barn i förskola år 2019 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 59 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019 inkl. 
resursfördelningsmodell
Beräkningsunderlag resursfördelningsmodell förskola år 2019

Jäv
På grund av jäv deltar inte ordförande Tomas Bergsten (C) i handläggningen 
av ärendet och lämnar lokalen. Karin Andersson (C) träder in som 
tjänstgörande ersättare. Lars Halvarson (S), andre vice ordförande, går in 
som ordförande.

Utskottets beslut
1.Fastställa bidraget till förskolan Elefanten för ett barn i förskola år 2019 till 
132 626 kr per plats och år.
2.Fastställa bidraget till förskolan Elefanten för ett barn i förskola år 2019 
enligt resursfördelningsmodellen till 59 kr per plats och år.
3.Beslutet om bidragsbelopp gäller från och med 2019-07-01.
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Beslutet skickas till
Huvudman för förskolan Elefanten
Sektorchef Carin Fredlin
Verksamhetsekonom Per Andersson
Avdelningschef förskola Linda Karlsson

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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Justeras Utdrag bestyrks

§ 67 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.
Den 20 maj 2019 beslutade KS i Leksands kommun om en ny 
resursfördelningsmodell för förskolan (dnr 2018/303). Beslutet får till följd 
att ett nytt grundbelopp behöver beräknas för HT19 (med start från 1 juli 
2019) samt beslut om belopp per barn utifrån resursfördelningsmodellen.
Bidraget till förskolan Grankotten för ett barn i förskola år 2019 uppgår till: 
132 626 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Grankotten för ett barn i förskola år 2019 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 4 935 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019 inkl. 
resursfördelningsmodell
Beräkningsunderlag resursfördelningsmodell förskola år 2019.

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

2019 till 132 626 kr per plats och år.
2. Fastställa bidraget till förskolan Grankotten för ett barn i förskola år 

2019 enligt resursfördelningsmodellen till 4 935 kr per plats och år.
3. Beslutet om bidragsbelopp gäller från och med 2019-07-01.

Beslutet skickas till
Huvudman för förskolan Grankotten
Sektorchef Carin Fredlin
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Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

Verksamhetsekonom Per Andersson
Avdelningschef förskola Linda Karlsson

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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§ 68 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.
Den 20 maj 2019 beslutade KS i Leksands kommun om en ny 
resursfördelningsmodell för förskolan (dnr 2018/303). Beslutet får till följd 
att ett nytt grundbelopp behöver beräknas för HT19 (med start från 1 juli 
2019) samt beslut om belopp per barn utifrån resursfördelningsmodellen.
Bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2019 uppgår till: 132 
626 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2019 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 4 185 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019 inkl. 
resursfördelningsmodell
Beräkningsunderlag resursfördelningsmodell förskola år 2019.

Utskottets beslut
1.Fastställa bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2019 till 
132 626 kr per plats och år.
2.Fastställa bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2019 
enligt resursfördelningsmodellen till 4 185 kr per plats och år.
3.Beslutet om bidragsbelopp gäller från och med 2019-07-01.

Beslutet skickas till
Huvudman för förskolan Krabat
Sektorchef Carin Fredlin
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Justeras Utdrag bestyrks

Verksamhetsekonom Per Andersson
Avdelningschef förskola Linda Karlsson

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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§ 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.
Den 20 maj 2019 beslutade KS i Leksands kommun om en ny 
resursfördelningsmodell för förskolan (dnr 2018/303). Beslutet får till följd 
att ett nytt grundbelopp behöver beräknas för HT19 (med start från 1 juli 
2019) samt beslut om belopp per barn utifrån resursfördelningsmodellen.
Bidraget till förskolan Knippan för ett barn i förskola år 2019 uppgår till: 
132 626 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Knippan för ett barn i förskola år 2019 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 809 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019 inkl. 
resursfördelningsmodell
Beräkningsunderlag resursfördelningsmodell förskola år 2019.

Utskottets beslut
1.Fastställa bidraget till förskolan Knippan för ett barn i förskola år 2019 till 
132 626 kr per plats och år.
2.Fastställa bidraget till förskolan Knippan för ett barn i förskola år 2019 
enligt resursfördelningsmodellen till 809 kr per plats och år.
3.Beslutet om bidragsbelopp gäller från och med 2019-07-01.

Beslutet skickas till
Huvudman för förskolan Knippan
Sektorchef Carin Fredlin
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Justeras Utdrag bestyrks

Verksamhetsekonom Per Andersson
Avdelningschef förskola Linda Karlsson

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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§ 70 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.
Den 20 maj 2019 beslutade KS i Leksands kommun om en ny 
resursfördelningsmodell för förskolan (dnr 2018/303). Beslutet får till följd 
att ett nytt grundbelopp behöver beräknas för HT19 (med start från 1 juli 
2019) samt beslut om belopp per barn utifrån resursfördelningsmodellen.
Bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2019 uppgår till: 132 
626 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2019 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 1 559 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019 inkl. 
resursfördelningsmodell
Beräkningsunderlag resursfördelningsmodell förskola år 2019.

Utskottets beslut
1.Fastställa bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2019 till 
132 626 kr per plats och år.
2.Fastställa bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2019 enligt 
resursfördelningsmodellen till 1 559 kr per plats och år.
3.Beslutet om bidragsbelopp gäller från och med 2019-07-01

Beslutet skickas till
Huvudman för förskolan Pyret
Sektorchef Carin Fredlin
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Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

Verksamhetsekonom Per Andersson
Avdelningschef förskola Linda Karlsson

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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§ 71 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.
Den 20 maj 2019 beslutade KS i Leksands kommun om en ny 
resursfördelningsmodell för förskolan (dnr 2018/303). Beslutet får till följd 
att ett nytt grundbelopp behöver beräknas för HT19 (med start från 1 juli 
2019) samt beslut om belopp per barn utifrån resursfördelningsmodellen.
Bidraget till förskolan Västanvind för ett barn i förskola år 2019 uppgår till: 
132 626 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Västanvind för ett barn i förskola år 2019 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 4 654 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019 inkl. 
resursfördelningsmodell
Beräkningsunderlag resursfördelningsmodell förskola år 2019.

Utskottets beslut
1.Fastställa bidraget till förskolan Västanvind för ett barn i förskola år 2019 
till 132 626 kr per plats och år.
2.Fastställa bidraget till förskolan Västanvind för ett barn i förskola år 2019 
enligt resursfördelningsmodellen till 4 654 kr per plats och år.
3.Beslutet om bidrag gäller från och med 2019-07-01.

Beslutet skickas till
Huvudman för förskolan Västanvind
Sektorchef Carin Fredlin
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Justeras Utdrag bestyrks

Verksamhetsekonom Per Andersson
Avdelningschef förskola Linda Karlsson

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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§ 72 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.
Den 20 maj 2019 beslutade KS i Leksands kommun om en ny 
resursfördelningsmodell för förskolan (dnr 2018/303). Beslutet får till följd 
att ett nytt grundbelopp behöver beräknas för HT19 (med start från 1 juli 
2019) samt beslut om belopp per barn utifrån resursfördelningsmodellen.
Bidraget till förskolan Excel för ett barn i förskola år 2019 uppgår till: 132 
626 kr per plats och år, netto.
Bidraget till förskolan Excel för ett barn i förskola år 2019 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 5 686 kr per plats och år.

Beslutsunderlag
Beräkningsunderlag ersättning till fristående förskolor år 2019 inkl. 
resursfördelningsmodell
Beräkningsunderlag resursfördelningsmodell förskola år 2019.

Utskottets beslut
1. Fastställa bidraget till förskolan Excel för ett barn i förskola år 2019 

till 132 626 kr per plats och år.
2. Fastställa bidraget till förskolan Excel för ett barn i förskola år 2019 

enligt resursfördelningsmodellen till 5 686 kr per plats och år.
3. Beslutet för bidraget gäller från och med 2019-07-01.

Beslutet skickas till
Huvudman för Profilförskolan Excel
Sektorchef Carin Fredlin
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Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

Verksamhetsekonom Per Andersson
Avdelningschef förskola Linda Karlsson

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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§ 73 Dnr 2019/68

Budgetprognos 2019 (åtgärder för att säkerställa 
budget i balans)

Beskrivning av ärendet
Sektor lärande och stöds prognostiserade utfall för 2019 uppgår till 414 775 
tkr mot det budgeterade resultatet på 379 455 tkr. Det är en prognostiserad 
avvikelse om -35 320 tkr vilket motsvarar -9,3 %.

Beslutsunderlag
Prognos 2019 – månadsrapport per april

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorchef Carin Fredlin
Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific
Avdelningschef förskola Linda Karlsson
Avdelningschef grundskola Annica Sandy Hedin
Avdelningschef gymnasieskola Marcus Zetterlund
Rektor vuxenutbildning Magnus Körberg
Avdelningschef Kulturskola Per Westblom
Verksamhetsekonom Per Andersson
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§ 74 Dnr 2019/118

Ekonomiskt bistånd och placeringar 2019

Beskrivning av ärendet
Rapport lämnas avseende ekonomiskt bistånd mars månad 2019 samt 
placeringar mars månad.
Placering vuxna
För placeringar vuxna redovisas en avvikelse mot periodbudget för april 
månad på -55 tkr. Den prognostiserade årsavvikelsen uppgår till 0 tkr. 
Budgeten är 4 952 tkr.
Placering Barn och unga
För placeringar barn och unga redovisas en avvikelse mot periodbudget för 
april månad på -1 921 tkr. Den prognostiserade årsavvikelsen uppgår till 
-6 549 tkr. Budgeten är 12 291 tkr.
Ekonomiskt bistånd
Kostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår till 796 000 kr för mars månad. 
Det låga försörjningsstödet beror på lång handläggningstid och att mycket av 
stödet har betalats ut i maj och inte under april månad.

Beslutsunderlag
Rapport ekonomiskt bistånd april 2019, daterad 2019-05-14
Redovisning placeringar inom individ- och familjeomsorgen april 2019, 
daterad 2019-05-08

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific

31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-05-27

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 75 Dnr 2018/786

Översyn Effektiv Organisation- Individ- och 
familjeomsorgen

Beskrivning av ärendet
Det har gjorts en översyn av individ- och familjeomsorgens interna arbete. 
Det externa företaget Akodo har gjort översynen.
Utifrån översynen har en handlingsplan tagits fram. Avdelningschef för 
familj och stöd Zilha Fific lämnar en lägesrapport av det pågående arbetet 
utifrån handlingsplanen.

Beslutsunderlag
Handlingsplan utifrån Akodo’s genomlysning av individ- och 
familjeomsorgen, daterad 2019-05-17.

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Avdelningschef för familj och stöd Zilha Fific 
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§ 76 Dnr 2019/150

Information om förskolan

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef för förskolan Linda Karlsson informerar om nuläget.
Pelikanen öppnas idag efter en totalrenovering. De förskolor som öppnats 
temporärt kommer därmed att stängas.
Nya förskolan Myran beräknas kunna öppna i sommar.
51 barn står i förskolekö. Cirka 20 barn önskar plats på fristående förskola.
Alla barn beräknas kunna få en plats till hösten.
Om extra platser behövs under våren 2020 finns möjligheter att öppna 
förskoleplatser i Djura samt i lokaler på Majorshagen.

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation Avdelning förskolan, 2019-05-27

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Avdelningschef förskolan Linda Karlsson
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§ 77 Dnr 2019/678

Information om nya ungdomshälsan

Beskrivning av ärendet
Sektorschef Carin Fredlin informerar om planerna på att öppna en ny 
ungdomshälsa hösten 2019. Ungdomshälsan ska vara en dörr in för unga där 
stödfunktioner som arbetar hälsofrämjande från kommunen och Region 
Dalarna kan nås. Verksamheten sker i samverkan mellan Leksands kommun 
och Region Dalarnas vårdcentral och ungdomsmottagning i Leksand.

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin
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§ 78 Dnr 2019/153

Personal- och elevärenden 2019

Beskrivning av ärendet
Sektorschef Carin Fredlin informerar om att avdelningschef för förskolan 
Linda Karlsson kommer att vara tjänstledig under tre år. Maria Granath 
Nilsén kommer att överta hennes uppgifter under det första året.
Arbetet med att rekrytera de 50 tjänsterna till grundskolan har gått bra. I 
dagsläget är det sex tjänster som inte är tillsatta, bl.a. klasslärare i åk 3-4 för 
Gärde skola. Biträdande rektor för Åkerö skola söks också fortfarande. 
Behöriga NO-lärare sökes.
Grundskolan har haft ett ärende hos barn och elevombudsmannen om 
kränkning som nu har avslutats. Barnet i fråga har flyttat och det har inte 
kunnat styrkas att skolan har brustit i sin hantering av ärendet.

Utskottets beslut
1.Lägga ärendet till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin 
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§ 79 Dnr 2019/533

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
samt vidtagna åtgärder kvartal 1, 2019

Beskrivning av ärendet
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom lärande och stöd kvartal 1, 2019, redovisas.

Beslutsunderlag
Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna 
åtgärder, lärande och stöd, kvartal 1, 2019, daterad 2019-04-17
Sammanställning av synpunkter angående nedläggning av Djura skola, 
daterad 2019-04-17

Utskottets beslut
1.Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin 

36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-05-27

Utskottet för lärande och stöd

Justeras Utdrag bestyrks

§ 80 Dnr 2019/251

Punkter till nästkommande utskottsmöten för lärande 
och stöd

Beskrivning av ärendet
a) Besök med filmvisning, Siljansnäs skola
b) Besök förskolan Myran och Pelikanen

Beslutet skickas till
Sektorschef Carin Fredlin 
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	Översyn Effektiv Organisation- Individ- och familjeomsorgen 
	Beslut LS 2019-05-27
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