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§ 80 Dnr 2021/19 

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar muntligt: 
Covid - Ökning av covid i grundskolorna, fram för allt i mellanstadierna. 
Samt att många är sjuka i vanliga förkylningar. 
Förskolan – det blir julförskola på Källbackens förskola. Rekrytering av ny 
rektor i förskolan är på gång. Rekrytering av två förste förskollärare inom 
läs- och skrivutveckling pågår. 
Grundskolan – det blir julfritids på Sammilsdalskolan. Det blir inga större 
samlingar kring Lucia. Julavslutningarna på respektive skolor kommer ske i  
klassrummen. 
Elevhälsan – har en tuff situation på grund av sjukskrivningar och det är  
svårt att rekrytera. Har inga möjligheter att hjälpa till med vaccination på 
vårdcentralen. 
Insjöns skola – är hårt ansträngd. Alla kvotflyktingar för 2021 kommer 
komma och Insjöns skola har fått tolv nya barn.  
Gymnasiet – många sjuka. Anordnar avslutningar och Lucia på ett säkert 
sätt. Haft ett mycket lyckat öppet hus. 
AME – Carin Fredlin är fortfarande chef. De träffas kontinuerligt och hon 
stöttar så mycket som det är nödvändigt och möjligt. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin

4Protokoll utbildningsutskottet 2021-12-13
(Signerat, SHA-256 456A8205AF996E1B11FEDEDBE524FEA1BB840B32563CC206A74695EDF72DCB46)

Sida 4 av 89



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 81 Dnr 2021/1167 

Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin rapporterar från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM, 2021-11-29. Följande punkter fanns på 
dagordningen: 
- Uppföljning HÖK18 
- Arbetsmiljön på Sammilsalskolan 
- Budgetprognos oktober 2021 
- Läsårsdata 2022 – 2023 
- Uppföljning MME-enkäter 
- Utvärderingen av bemanningsenheten 

Beslutsunderlag 
Protokoll från utbildningssektorns samverkansgrupp USAM 2021-11-29. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 82 Dnr 2021/668 

Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 

Beskrivning av ärendet 
Annica Sandy Hedin och Veronica Lindberg Lekare informerar om 
arbetsmiljön på Sammilsdalskolan. 
2021:  
Genomförda åtgärder har redovisats vid tidigare tillfällen. 
Rapporten från mätningen av klimat (luftfuktighet-, temperatur- och 
koldioxid) som utfördes av företagshälsovården v 45-47 har ännu ej kommit. 
2022: 
Etablering av en temporär skolbyggnad planeras för att skapa fler klassrum 
och arbetsrum inför kommande läsår och helt ersätta Alléskolan för att 
minska förflyttningar med längre avstånd. Verksamhetens lokalbehov 
sammanställs i ett Rumsfunktionsprogram (RFP).  
 
RFP, tillsammans med en teknisk bilaga och placeringsförslag, blir underlag 
till ett förfrågningsunderlag (FU). Upphandling i enlighet med LOU av 
inhyrning av lokaler går ut i mitten av december. 
 
I den tekniska beskrivningen beskrivs krav på ljudnivåer, solskydd, 
eluttagsmängder. Även viss inredning inkluderas såsom skåp. 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Bildspel – Arbetsmiljö, investeringar och utredning. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef grundskolan 
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Sektorchef Carin Fredlin
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§ 83 Dnr 2021/447 

Investeringar för bättre arbetsmiljö för grundskolan i 
Leksands kommun 2022 

Beskrivning av ärendet 

På KS 2010126 §90 lade Alliansen fram ett förslag att prioritera 14 miljoner 
kronor (mkr) under åren 2021–2024 för investeringar inom grundskolan 
främst syftande till en bättre arbetsmiljö för både medarbetare och elever. 
Kommunstyrelsen (KS), beslutade enligt detta 201109 § 96. 

Avdelningschef för grundskolan fick i januari 2021 i uppdrag att ta fram 
åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever på skolorna i 
Leksands kommun. 

För att få fram vilken typ av åtgärder som behövs och hur dessa ska 
prioriteras har grundskolechefen gått igenom de frågor kring arbetsmiljö som 
framkommit på arbetsplatsträffar (APT) på skolorna och på övergripande 
samverkansmöten, grundskolans samverkan (Grundsam) och 
utbildningssektorns samverkan (USAM). Även protokoll från skyddsronder 
och önskemål till verksamhetsbeställningar har gåtts igenom. I samråd med 
Leksandsbostäder har sedan förslag på åtgärder tagits fram i en 
handlingsplan. 

Förslag till arbetsmiljöåtgärder under 2022 

Gärde skola har under flera år varit i stort behov av ytrenovering och 
arbetsmiljön för både lärare och elever behöver ses över.  
Skolan behöver fler mindre rum för att elevhälsa och skolledning ska kunna 
vara mer fysiskt på skolan. Det ger bra stöd till personalen och ökar 
likvärdigheten för eleverna med ökad elevhälsa samt ökad styrning och 
ledning. Skolan är inte tillgänglighetsanpassad för personal och elever med 
fysiska funktionshinder. Det saknas solskydd under de varma årstiderna 
vilket medför en alltför hög temperatur i klassrum och personalrum. 

Ullvi skola behöver moderniseras för dagens skola. Vi behöver två mindre 
rum för elever och kontor till personal. Nuvarande personalrum anpassas för 
fritidshemmet och fritidshemslokalerna anpassas till personalrum och 
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arbetsrum. Träslöjdsalen behöver anpassas efter hur slöjdämnet ska bedrivas 
enligt läroplanen och rummen behöver effektiviseras så att de blir mer 
flexibla för även andra ämnen. 

Förslag till åtgärder: 

Gärde skola 
Inbyggnad som skapar två mindre rum. 
Viss tillgänglighetsanpassning till fritidshemmet via en hiss.  
Åtgärder för att ha bättre temperaturreglering i arbetsrum.  
 
Uppskattad kostnad 2,0 mkr.  
Grundförslag:  
Ovanstående samt markismontage för solskydd pga inbyggd utemiljö  
med totalkalkyl 2,1 mkr 
 
Ullvi skola 
Utbyggnad två rum för elevhälsa och administration 
Grupprum från utbyggnad 
Mindre anpassningar av personalrum 

Uppskattad kostnad 2,0 mkr.  
Grundförslag:  
Ovanstående samt slöjdanpassningar och utökade åtgärder i personalrum och 
arbetsrum med totalkalkyl 2,8 mkr. 

Planerade arbetsmiljöåtgärder 2023 - 2024 
Slöjdsalar: Tällberg, Siljansnäs, Insjön, Åkerö. Om omfördelning ej sker 
kvarstår även slöjdsal i Ullvi skola. 
Arbetsrum för personal på Åkerö, Insjön, Siljansnäs, Tällberg 
Om omfördelning ej beviljas kvarstår även personalrum på Ullvi skola. 
Tillgänglighetsanpassningar Tällberg och Siljansnäs. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att dessa åtgärder är nödvändiga att genomföra för en 
likvärdig skola, med högre måluppfyllelse, i Leksands kommun och för att 
uppfylla de lagkrav som står i skollagen. 
 
Ingen utökning behövs av de 14 mkr som är beslutade men sektorn föreslår 
att för att mer effektivt nyttja de medel som beslutats önskas en 
omdisponering mellan åren utifrån de två grundförslag som anges ovan. 
Detta för att minska ner störningar för verksamheten genom antalet tillfällen 
som åtgärder utförs i respektive byggnad och därmed även i viss 
utsträckning ökade byggkostnader.  
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Utifrån ovanstående resonemang pågår ett arbete för att i samband med 
vårens beslut av tilläggsanslag justera investeringsbudgeten mellan 2022 och 
2023. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-06 
Bildspel 

Utskottets beslut 
1. Anta förslag till åtgärder för ombyggnationer på Ullvi och Gärde 

skolor. 
 

Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis-Smids, kommundirektör 
Carin Fredlin, utbildningschef 
Annica Sandy-Hedin, avdelningschef grundskolan 
Veronica Lindberg Lekare, fastighetsstrateg 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom 
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§ 84 Dnr 2021/1373 

Utredning och plan för Leksands kommuns centrala 
skolfastigheter 

Beskrivning av ärendet 
För att kunna säkerställa en god lokalförsörjning för kommunens skolor på 
lång sikt är en behovsanalys för de centrala skolorna Sammilsdal och Åkerö 
högt prioriterad. Målet är att säkerställa att vi har lämpliga lokaler långsiktigt 
med ett arbetsmiljöperspektiv för både elever och personal.  
I och med ökad inflyttning och därmed fler elever och nya krav i timplanen 
ser utbildningssektorn att lokalbehovet kommer att öka och en utredning 
behöver kartlägga detta. Även förändringar i skollagen med bl a högre 
ställda krav på särskilt stöd och det kompensatoriska uppdraget kräver fler 
skollokaler med central placering.  
Utredningen beräknas vara klar i februari 2022. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Behovsunderlag till en lokalförsörjningsplan för kommunens alla 
verksamheter är under framtagande och skolans behov är en prioriterad del i 
den kommunala planen. Sektorn bedömer att en utredning avseende 
grundskolans lokalbehov om cirka fem till sju år är viktig att göra för att 
koppla ihop behoven med lokalförsörjningsplanen och tidigt få beslut om 
eventuella investeringar.  
I det första utredningsstadiet ska ett underlag tas fram som påvisar vad om 
behövs för att säkerställa hög kvalité på grundskolan. Utredningen kommer 
att göra en behovsanalys av grundskolans lokalbehov i centrala Leksand. 
Utredningen medför att andra projekt kan behöva flyttas fram i tid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-01 

Utskottets beslut 
1. Uppdra åt förvaltningen att utföra det första utredningsstadiet i en    
långsiktig lokalförsörjningsplan för grundskolan innehållande: 
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a). Behovsanalys för grundskolan med upptagningsområdena för Sammilsdal 
och Åkerö på fem respektive tio års sikt. Analysen ska omfatta olika 
scenarion gällande befolkningsutveckling och elevkullar samt bedöma 
sannolikheten i dessa. 
b). Jämförelse av behoven från analysen i punkt a) med nuvarande 
tillgängliga lokaler för grundskolan. 
2. Utredningen redovisas senast på utskottets möte i mars 2022. 
 

Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis-Smids, kommundirektör 
Carin Fredlin, utbildningschef 
Annica Sandy-Hedin, avdelningschef grundskolan 
Veronica Lindberg Lekare, fastighetsstrateg 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom 
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§ 85 Dnr 2021/801 

Information om förslag till utökad gemensam nämnd 
Leksand-rättvik 

Beskrivning av ärendet 
I samband med att utredningen Översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden Leksand-Rättvik, VUX 2020/18 presenterades 
beslutade vuxenutbildningsnämnden att utredningen skulle lämnas till 
respektive kommun för fortsatt beredning.  
Kommunstyrelserna i Leksand, 2021-09-27 § 109 och Rättvik 2021-06-08 § 
86 fattade ett inriktningsbeslut om att ta fram ett förslag på hur den 
gemensamma vuxenutbildningsnämnden kan utökas med 
arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet. Den utökade nämnden ska tillika 
vara arbetslöshetsnämnd. I besluten uppdrogs att ta fram förslag till avtal, 
reglemente, budget, lösning för sekretessfrågor samt en tidsplan.  
Rättviks kommunstyrelse lyfte behovet av att stärka beredningen och 
samverkan. Leksands kommunstyrelse beslutade att förslaget ska tillse att 
det i avtalet framgår rutiner kring beslut i den gemensamma nämnden, 
budget och rapporter till avtalsparter. Förslaget ska även ta med revisorernas 
rekommendationer. Dessa är att säkerställa efterlevnad av styrdokument, att 
nämnden är delaktig och beslutar om verksamhetsmål och internkontrollplan 
samt vidtar åtgärder vid behov. Slutligen att säkerställa att nämnden mottar 
skriftlig ekonomisk uppföljning. 
Inriktningen är att arbetsmarknadsenheterna, AME, och 
integrationsenheterna i Leksand och Rättvik går över till den utökade 
gemensamma nämnden 1 juli 2022. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Stor del av utrymmet i förarbetet till förslaget har avsatts för att förklara och 
gå igenom formerna för styrning och ledning av den gemensamma nämnden, 
både från respektive kommun samt internt. Detta för att styrning och ledning 
ska vara så tydlig som möjligt. Nämndens verksamhetsområde utgör en 
mycket viktig strategisk fråga för kommunerna och därför har 
förslagsställarna vinnlagt sig om att behålla strukturer för kommunernas 
rådighet, både på politisk nivå och till respektive kommuns förvaltningar. 
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Vidare har formerna för centrala funktioner inom den gemensamma 
nämnden behandlats närgående. Det rör sig om dels om ekonomistyrningen 
och hur det ska säkerställas att de båda kommunernas ambitioner och 
budgetprocesser ska synkroniseras, dels hur nämndadministrationen ska 
fungera för att säkerställa ett bra flöde gällande ärendegången, så att båda 
parter får samma insyn, från beredning till beslut. 
I det förslag som kommer att läggas fram för beslut till AU 10 januari 2022, 
för vidare beslut till KS 24 januari 2022 och slutligen KF 14 februari 2022 
lyder förslagsmeningarna som nedan: 
Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten i Leksands kommun 
organisatoriskt ska föras över till den gemensamma nämnden från och med 
2022-07-01. 
Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-Rättvik byter namn till 
VIA-nämnden. 
Anta ny överenskommelse, reglemente och delegeringsordning för den 
gemensamma nämnden.  
Utse den gemensamma nämnden som arbetslöshetsnämnd  
Delegera rätten att begära upplysningar från den gemensamma nämnden, 
enligt 9 kap. 27 § KL, från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 
Beslut 2020-11-12 § 27, Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen 
Leksand-Rättvik ersätts genom antagande av ny överenskommelse och nytt 
reglemente med att förvaltningschef blir skolchef 
Det underlag som bifogas till AU och vidare i beslutskedjan är följande: 
Tjänsteutlåtande – Information om förslag till utökad gemensam nämnd, 
2021-12-06 
Refererat underlag som skickas till AU 2022-01-10 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Information om förslag till utökad gemensam nämnd, 
2021-12-06 
Refererat underlag som skickas till AU 2022-01-10 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, utbildningschef 
Magnus Körberg, rektor vuxenutbildningen 
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Mikael Sjöström, verksamhetsekonom 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare
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§ 86 Dnr 2021/1456 

Redovisning av socioekonomiskt index samt 
resursfördelning 

Beskrivning av ärendet 
Nytt socioekonomiskt index beställs via SCB för Leksands kommuns 
förskolor och grundskolor/fritidshem. Detta sker på det barn- och 
elevunderlag som finns hos respektive huvudman 15 oktober. 
Anledningen till att det socioekonomiska indexet följs upp är arbetet för en 
ökad likvärdighet inom förskola och skola. Dels som ett led i kontinuerlig 
kartläggning till det systematiska kvalitetsarbetet, dels som ett underlag för 
en resursfördelning enligt 2 kap. 8 b § skollagen.  
Den resursfördelningsmodell som tillämpas i Leksands kommun, fastslagen 
KS 2019-05-20 § 62, utgår från SCB:s riksmodell samt med koefficienter 
hämtade från Skolkommissionen SOU 2017:35 med smärre lokala 
modifieringar. 
Statistiken kan redovisas med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen i 
24 kap. 8 a § 2 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som gäller 
för att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet att fördela resurser inom 
skolväsendet. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Generellt har det socioekonomiska indexet sjunkit inom kommunen som 
helhet. Det finns två huvudsakliga förklaringar till detta. Dels att 
utbildningsnivån generellt ökar bland föräldrarna, dels att färre nyanlända 
barn/elever kommer till kommunen. 
Utbildningsnivån hänger i sin tur ihop med viss struktur bland inflyttande, 
men även en generell trend att fler och fler i samhället skaffar 
högskoleutbildning.  
Att andelen nyanlända minskar hänger samman med att man per definition 
endast räknas som nyanländ i fyra år, vilket gör att vissa elever trillar ur en 
viss beräkningsgrupp per rullande fyraårsperiod. Sedan har en striktare 
migrationspolitik lett till att färre kommer till Sverige. Slutligen har 
coronapandemin gjort att inga flyktingar kommit hit utifrån 
kommuntilldelning, dvs. kvotflyktingar. 
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Inom förskolan är den relativa skillnaden mellan fristående och kommunala 
verksamheter i stort oförändrad. Inom grundskolan har de fristående och de 
kommunala indexet närmat sig varandra. Det är helt enligt modellens 
principer för ökad likvärdighet. Antingen kan olika huvudmän balansera 
varandra sett till socioekonomiskt sammansättning, alternativt om det är stor 
skillnad så balanseras det genom en ökad fördelning av resurser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Redovisning av socioekonomiskt index och 
resursfördelning 2022 
Bildpresentation – Socioekonomiskt index och uppföljning 2022 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn 
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan 
Lena Nordlund, avdelningschef förskolan 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Joel Johansson, statistikansvarig för socioekonomiskt index, särskild 
statistikenhet 
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§ 87 Dnr 2021/1301 

Interkommunal ersättning - grundskola och fritidshem 
år 2022 

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 åk F-9 år 2022 
uppgår till: 102 386 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 åk F-3 år 2022 
uppgår till: 44 074 kr per plats och år, brutto. 
Den interkommunala ersättningen för en elev i fritidshem åk 4-6 år 2022 
uppgår till: 35 511 kr per plats och år, brutto. 
Differensen mellan F-3 och 4-6 gällande fritidshem utgår från en 
fördelningsnyckel av antal medarbetare per barn. För F-3 är det 18 
barn/medarbetare och för 4-6 är det 25 barn/medarbetare. 

Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Interkommunal ersättning grundskola och 

fritidshem 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-29 

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

åk F-9 år 2022 till 102 386 kr per elev och år. 
2. Fastställa den interkommunala ersättningen för en elev i fritidshem 

åk F-3 år 2022 till 44 074 kr per elev och år, brutto. 
3. Fastställa den interkommunala ersättningen för en elev i fritidshem 

åk 4 - 6 år 2022 till 35 511 kr per elev och år, brutto. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
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Verksamhetskonom utbildningssektorn 
Avdelningschef grundskola 
Skoladministratörer grundskolan 
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§ 88 Dnr 2021/1302 

Interkommunal ersättning förskolan år 2022 

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 2022 uppgår till: 
153 162 kr per plats och år, brutto. 

Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – interkommunal ersättning förskola 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 

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

2022 till 153 162 kr per plats och år. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Avdelningschef förskola 
Administratörer förskolan 
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§ 89 Dnr 2021/1303 

Bidrag till fristående förskola - Förskolan Västanvind år 
2022 

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 2022 uppgår till: 
127 100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till förskolan Västanvind för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 7 417 kr per plats och år. 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-28 
2. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 

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

2022 till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till förskolan Västanvind för ett barn i förskola år 

2022 enligt resursfördelningsmodellen till 7 417 kr per plats och år. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 90 Dnr 2021/1304 

Bidrag till fristående förskola - Olympica förskolan, 
Leksand år 2022 

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 Olympica förskolan, Leksand för ett barn i förskola år 2022 
uppgår till: 127 100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till Olympica förskolan, Leksand för ett barn i förskola år 2022 
enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 5 513 kr per plats och år. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidraget till Olympica förskolan, Leksand för ett barn i 

förskola år 2022 till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till Olympica förskolan, Leksand för ett barn i 

förskola år 2022 enligt resursfördelningsmodellen till 5 513 kr per 
plats och år. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 91 Dnr 2021/1305 

Bidrag till fristående förskola - förskolan Elefanten år 
2022 

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 2022 uppgår till: 
127 100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till förskolan Elefanten för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 343 kr per plats och år. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 

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

2022 till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till förskolan Elefanten för ett barn i förskola år 

2022 enligt resursfördelningsmodellen till 343 kr per plats och år. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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. 

26Protokoll utbildningsutskottet 2021-12-13
(Signerat, SHA-256 456A8205AF996E1B11FEDEDBE524FEA1BB840B32563CC206A74695EDF72DCB46)

Sida 26 av 89



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 92 Dnr 2021/1306 

Bidrag till fristående förskola - förskolan Krabat år 2022 

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 2022 uppgår till: 127 
100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 790 kr per plats och år. 

Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2022 

till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2022 

enligt resursfördelningsmodellen till 3 790 kr per plats och år. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 93 Dnr 2021/1307 

Bidrag till fristående förskola - förskolan Knippan år 
2022 

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 2022 uppgår till: 
127 100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till förskolan Knippan för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 6 381 kr per plats och år. 

 

Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 

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

2022 till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till förskolan Knippan för ett barn i förskola år 

2022 enligt resursfördelningsmodellen till 6 381 kr per plats och år. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 94 Dnr 2021/1308 

Bidrag till fristående förskola -  förskolan Pyret år 2022 

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 2022 uppgår till: 127 
100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 338 kr per plats och år. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2022 

till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2022 

enligt resursfördelningsmodellen till 3 338 kr per plats och år. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 95 Dnr 2021/1309 

Bidrag till fristående förskola - förskolan Grankotten år 
2022 

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 2022 uppgår till: 
127 100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till förskolan Grankotten för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 6 888 kr per plats och år. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 

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

2022 till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till förskolan Grankotten för ett barn i förskola år 

2022 enligt resursfördelningsmodellen till 6 888 kr per plats och år. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 96 Dnr 2021/1313 

Bidrag till fristående förskola - Profilförskolan Excel år 
2022 

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 Profilförskolan Excel för ett barn i förskola år 2022 uppgår till: 
127 100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till Profilförskolan Excel för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 588 kr per plats och år. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 

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

2022 till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till Profilförskolan Excel för ett barn i förskola år 

2022 enligt resursfördelningsmodellen till 3 588 kr per plats och år. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 97 Dnr 2021/1472 

Bidrag till fristående förskola - förskolan Prosten år 
2022 

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 Prosten för ett barn i förskola år 2022 uppgår till: 127 
100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till förskolan Prosten för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 123 kr per plats och år. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 

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

2022 till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till förskolan Prosten för ett barn i förskola år 

2022 enligt resursfördelningsmodellen till 3 123 kr per plats och år. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 98 Dnr 2021/1310 

Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - 
Banérskolan år 2022 

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 2022 
uppgår till: 85 000 kr per elev och år. 
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Banérskolan åk F-9 år 2022 
enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 7 983 kr per elev och år. 
Ersättning för flexibla gruppen åk 7-9 uppgår till: 9 533 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-3 år 2022 
uppgår till: 31 318 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Banérskolan åk 4-6 år 2022 
uppgår till: 21 969 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Banérskolan åk F-6 år 2022 
enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 294 kr per elev och år. 
Differensen mellan F-3 och 4-6 gällande fritidshem utgår från en 
fördelningsnyckel av antal medarbetare per barn. För F-3 är det 18 
barn/medarbetare och för 4-6 är det 25 barn/medarbetare. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående grundskola, fritidshem 

och flexibla gruppen 2022. 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-29 
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Utskottets beslut 
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 

elev i åk F-9 år 2022 till 85 000 kr per elev och år. 
2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 

elev i åk F-9 år 2022 enligt resursfördelningsmodellen till 7 983 kr 
per elev och år. 

3. Fastställa ersättning till fristående grundskola – Banérskolan för en 
elev i åk 7 - 9 flexibla gruppen år 2022 till 9 533 kr per elev och år. 

4. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 
elev i fritidshem åk F-3 år 2022 till 31 318 kr per elev och år, netto. 

5. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 
elev i fritidshem åk 4 - 6 år 2022 till 21 969 kr per elev och år, netto. 

6. Fastställa bidraget till fristående fritidshem – Banérskolan för en elev 
i åk F-6 år 2022 enligt resursfördelningsmodellen till 3 294 kr per 
elev och år. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetskonom utbildningssektorn 
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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§ 99 Dnr 2021/1311 

Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - 
Profilskolan Excel år 2022 

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 
2022 uppgår till: 85 000 kr per elev och år. 
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Profilfriskolan Excel åk F-9 år 
2022 enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 7 569 kr per elev och år. 
Ersättning för flexibla gruppen åk 7-9 uppgår till: 9 533 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-3 år 
2022 uppgår till: 31 318 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Profilfriskolan Excel åk 4-6 år 
2022 uppgår till: 21 969 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Profilfriskolan Excel åk F-6 år 
2022 enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 134 kr per elev och år. 
Differensen mellan F-3 och 4-6 gällande fritidshem utgår från en 
fördelningsnyckel av antal medarbetare per barn. För F-3 är det 18 
barn/medarbetare och för 4-6 är det 25 barn/medarbetare. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående grundskola, fritidshem 

och flexibla gruppen 2022. 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-29 
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Utskottets beslut 
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 

för en elev i åk F-9 år 2022 till 85 000 kr per elev och år. 
2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 

för en elev i åk F-9 år 2022 enligt resursfördelningsmodellen till 7 
569 kr per elev och år. 

3. Fastställa ersättning till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 
för en elev i åk 7-9 flexibla gruppen år 2022 till 9 533 kr per elev och 
år. 

4. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 
för en elev i fritidshem åk F-3 år 2022 till 31 318 kr per elev och år, 
netto. 

5. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 
för en elev i fritidshem åk 4-6 år 2022 till 21 969 kr per elev och år, 
netto. 

6. Fastställa bidraget till fristående fritidshem – Profilfriskolan Excel 
för en elev i åk F-6 år 2022 enligt resursfördelningsmodellen till 3 
134 kr per elev och år. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetskonom utbildningssektorn 
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. 

42Protokoll utbildningsutskottet 2021-12-13
(Signerat, SHA-256 456A8205AF996E1B11FEDEDBE524FEA1BB840B32563CC206A74695EDF72DCB46)

Sida 42 av 89



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 100 Dnr 2021/1312 

Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - 
Engelska skolan i Falun år 2022 

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 i Falun åk F-
9 år 2022 uppgår till: 85 000 kr per elev och år. 
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Engelska skolan i Falun åk F-
9 år 2022 enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 8 327 kr per elev och 
år. 
Ersättning för flexibla gruppen åk 7-9 uppgår till: 9 533 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 i Falun åk F-3 
år 2022 uppgår till: 31 318 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Engelska skolan i Falun åk 4-6 
år 2022 uppgår till: 21 969 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Engelska skolan i Falun åk F-6 
år 2022 enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 436 kr per elev och 
år. 
Differensen mellan F-3 och 4-6 gällande fritidshem utgår från en 
fördelningsnyckel av antal medarbetare per barn. För F-3 är det 18 
barn/medarbetare och för 4-6 är det 25 barn/medarbetare. 

 

Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående grundskola, fritidshem 

och flexibla gruppen 2022. 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-29 
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Utskottets beslut 
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Engelska skolan i 

Falun för en elev i åk F-9 år 2022 till 85 000 kr per elev och år. 
2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Engelska skolan i 

Falun för en elev i åk F-9 år 2022 enligt resursfördelningsmodellen 
till 8 327 kr per elev och år. 

3. Fastställa ersättning till fristående grundskola – Engelska skolan i 
Falun för en elev i åk 7 - 9 flexibla gruppen år 2022 till 9 533 kr per 
elev och år. 

4. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Engelska skolan i 
Falun för en elev i fritidshem åk F-3 år 2022 till 31 318 kr per elev 
och år, netto. 

5. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Engelska skolan i 
Falun för en elev i fritidshem åk 4 - 6 år 2022 till 21 969 kr per elev 
och år, netto. 

6. Fastställa bidraget till fristående fritidshem – Engelska skolan i Falun 
för en elev i åk F-6 år 2022 enligt resursfördelningsmodellen till 3 
436 kr per elev och år. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetskonom utbildningssektorn 
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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§ 101 Dnr 2021/1314 

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående 
verksamhet - gymnasieskola år 2022 

Beskrivning av ärendet 
 

 
PRISLISTA 2022 interkommunala ersättningar Leksand 

 
 
Program-
beteckning 

Bidrag till kommuner  
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 170 508  172 357  
BA     
BA1     
EE     
EK 82 707  76 496  
ES     
ES1     
FT     
FT1     
HA 105 607  101 499  
HV 208 151  213 457  
HT     
HU     
IN     
NA 120 746  118 028  
NBD     
NBL     
NBS     
NBT     
RL     
SA 97 752  92 923  
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TE 96 189  91 216  
VF     
VO     
*inkl 6% moms och administration  

 
 

** GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd.  

 
 

Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-29 

 

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

gymnasieskolor enligt ovan för år 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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§ 102 Dnr 2021/1315 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Drottning Blankas gymnasieskola - Falun år 2022 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Drottning Blankas gymnasieskola - Falun enligt 

ovan för år 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 103 Dnr 2021/1316 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Falu 
frigymnasium år 2022 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Falu Frigymnasium enligt ovan för år 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 104 Dnr 2021/1317 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Hagströmska gymnasiet 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottet beslut 
1. Fastställa bidrag till Hagströmska gymnasiet enligt ovan för år 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 105 Dnr 2021/1318 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - NTI 
gymnasiet Helix Borlänge år 2022 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till NTI gymnasiet Helix Borlänge enligt ovan för år 

2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 106 Dnr 2021/1319 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - NTI-
gymnasiet Luleå år 2022 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till NTI-gymnasiet Luleå enligt ovan för år 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 107 Dnr 2021/1320 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasiet - 
Mälardalens ridgymnasium år 2022 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Mälardalens ridgymnasium enligt ovan för år 

2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 108 Dnr 2021/1321 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Ridskolan Strömsholm AB år 2022 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Ridskolan Strömsholm AB enligt ovan för år 

2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 109 Dnr 2021/1322 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Rytmus Borlänge år 2022 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Rytmus Borlänge enligt ovan för år 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 110 Dnr 2021/1323 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Svenska skolan i London 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Svenska skolan i London enligt ovan för år 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 111 Dnr 2021/1324 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Thorén Business school, Karlstad år 2022 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Thorén Business school, Karlstad enligt ovan för 

år 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 112 Dnr 2021/1325 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Vackstanäsgymnasiet år 2022 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Vackstanäsgymnasiet enligt ovan för år 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 113 Dnr 2021/1326 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Värmdö tekniska gymnasium år 2022 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Värmdö tekniska gymnasium enligt ovan för år 

2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 114 Dnr 2021/1327 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Yrkesgymnasiet Umeå år 2022 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Yrkesgymnasiet Umeå enligt ovan för år 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 115 Dnr 2021/1328 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Älvdalens utbildningscentrum 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Älvdalens utbildningscentrum enligt ovan för år 

2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 116 Dnr 2021/1329 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Forshagaakademin AB år 2022 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 

 

75Protokoll utbildningsutskottet 2021-12-13
(Signerat, SHA-256 456A8205AF996E1B11FEDEDBE524FEA1BB840B32563CC206A74695EDF72DCB46)

Sida 75 av 89



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Forshagaakademin AB enligt ovan för år 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 117 Dnr 2021/1336 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Lärande i Sverige AB - Realgymnasiet i Borlänge 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Lärande i Sverige AB – Realgymnasiet i 

Borlänge enligt ovan för år 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola

78Protokoll utbildningsutskottet 2021-12-13
(Signerat, SHA-256 456A8205AF996E1B11FEDEDBE524FEA1BB840B32563CC206A74695EDF72DCB46)

Sida 78 av 89



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

 
  

Utbildningsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 118 Dnr 2021/1337 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Praktiska gymnasiet i Falun 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Praktiska gymnasiet i Falun enligt ovan för år 

2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 119 Dnr 2021/1338 

Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Sigtunaskolan humanistiska läroverket 

Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 

 
 

Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 

prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 

2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 

 

Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Sigtunaskolan humanistiska läroverket enligt 

ovan för år 2022. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 120 Dnr 2021/18 

Budgetprognoser utbildningssektorn 2021 – prognos 
per oktober 2021 

Beskrivning av ärendet 
Prognosen per oktober visar en mindre försämring om 0,1 miljoner kronor 
(mnkr) jämfört med föregående prognos. Bland de större förändringarna ses 
framför allt en prognosförbättring inom Förskola om 0,5 mnkr, Grundskola 
om 0,2 mnkr, Vuxenutbildning om 0,2 mnkr och en prognosförsämring för 
gymnasieskola om -1,0 mnkr. 
 
Utbildningssektorn, 
budgetavvikelse (mnkr) 

Prognos 
2021-08 

Prognos 
2021-10 

Förändring 

Sektorchef 0,1 0,0 -0,1 
Fältassistenter -0,1 -0,1 0,0 
Arbete och stöd 0,3 0,3 0,0 
Förskola 1,6 2,0 0,5 
Grundskola -2,7 -2,5 0,2 
Gymnasieskola 0,4 -0,5 -1,0 
Vuxenutbildning 0,6 0,8 0,2 
Kulturskola -0,1 0,0 0,1 
    

Totalsumma 0,1 0,0 -0,1 
 
 
Sektorchef prognostiserar ett nollresultat jämfört med budget, vilket är en 
mindre försämring jämfört med föregående prognos.  
 
I sektorns prognos ingår kostnad för fältassistenter som uppgår till ungefär 
0,6 mnkr. Fältassistenterna utför ett väldigt viktigt jobb som kommunens 
ledningsgrupp beslutat om ska fortlöpa under 2021. Likt föregående prognos 
finns det i dagsläget finansiering motsvarande 0,5 mnkr, vilket betyder att ett 
mindre belopp påverkar prognosen negativt.  
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Arbete och stöd förväntas totalt sett generera en positiv budgetavvikelse för 
året motsvarande ungefär 0,3 mnkr. Det är totalt sett är oförändrat jämfört 
med föregående prognos även om både intäkterna och kostnaderna förväntas 
förändras jämfört med föregående prognos. Enheten prognostiserar lägre 
schablonintäkter från Migrationsverket gällande nyanlända motsvarande -1,2 
mnkr, vilket är ca 0,6 mnkr mindre än föregående prognos. Detta p.g.a. 
utdraget mottagande av nyanlända. Som följd av detta förväntas även lägre 
kostnader på Integrationsenheten, både i form av personalkostnader och 
övriga kostnader. Enheten prognostiserar även lägre kostnader än budgeterat 
för åtgärdsanställningar under året.  
 
Avdelning förskola prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr för året, vilket 
är 0,5 mnkr bättre än föregående prognos. Förändringen beror framför allt på 
lägre förväntade kostnader för interkommunal ersättning och högre 
förväntade intäkter för barnomsorgsavgifter. Antalet barn inom kommunala 
förskolorna prognostiseras vara 6 barn fler än budget där ökningar syns på 
förskolorna Myran och Tällberg medan det förväntas något färre barn på 
Insjöns förskolor. Den något ökade volymen förväntas kunna hanteras inom 
budgetram.   
 
Grundskola prognostiserar ett underskott om -2,5 mnkr jämfört med 
föregående prognos om -2,7 mnkr. Underskottet förklaras framför allt av 
högre kostnader för verksamhetsbidrag till fristående skolor till följd av fler 
elever. I övrigt beror underskottet framför allt på högre personalkostnader 
för stödresurser, men även av utökad bemanning på Insjöns skola och 
grundsärskola till följd av tillkommande elever. I underskottet ingår även 
kostnad för avgångsvederlag. På årsbasis förväntas 12 fler elever inom de 
kommunala grundskolorna än budget.  
 
Gymnasieskola försämrar prognosen med närmare 1,0 mnkr jämfört med 
föregående prognos och förväntas göra ett underskott om -0,5 mnkr. I 
föregående prognos förväntades inte elevdatorer kunna köpas in p.g.a. 
avtalsproblematik. Nu förväntar verksamheten kunna köpa in datorerna i år 
trots allt, vilket också är budgeterat. Verksamheten har också fått ny 
antagningsstatistik vilket gjort att man kunnat uppdatera prognosen för 
förväntade interkommunala kostnader och dessa förväntas öka jämfört med 
föregående prognos. På personalkostnadssidan ses något högre kostnader 
vilket delvis beror på utökning p.g.a. fler lärlingselever. Samtidigt påverkas 
prognosen positivt av att budgeterad projektresa inte genomförs samt att 
verksamheten förväntas ha lägre kostnader för inköp av undervisnings-
material. 
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Leksand kommuns andel av Vuxenutbildningens nettokostnader förväntas 
bli 5,8 mnkr, vilket är ungefär 0,8 mnkr mindre än avsatt budgetram. Det 
genererar därmed ett överskott i prognosen.  
Kulturskolan prognostiserar ingen budgetavvikelse. I prognosen ingår något 
lägre personalkostnader än budgeterat och högre lokalkostnader samtidigt som 
årets musikal förväntas generera ett mindre överskott.   
 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Budgetprognos utbildningssektorn oktober 2021 
Bildspel – prognos utbildningssektorn 

Utskottets beslut 
1. Lägga information till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Enhetschef arbete och stöd 
Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 
Rektor gymnasieskola 
Rektor vuxenutbildning 
Avdelningschef kulturskola 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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§ 121 Dnr 2021/1504 

Beslut om fjärrundervisning vid Leksands gymnasium 

Beskrivning av ärendet 
En huvudman som fattar beslut att använda fjärrundervisning i visst ämne 
eller kurs ska anmäla beslutet till Skolinspektionen. 
Vad anmälan ska innehålla framgår av Skolinspektionens föreskrifter 
(SKOLFS 2020:227) om anmälan att bedriva fjärrundervisning. Här framgår 
bland annat att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss 
skolenhet, att anmälan ska göras på den blankett som finns på 
Skolinspektionens webbplats samt att en redogörelse ska lämnas för de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten. 
Att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss skolenhet 
innebär att det ska framgå vilken skolenhet som anmälan avser samt att de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten ska redovisas per skolenhet. En 
anmälan per skolenhet ska göras även om huvudmannen har beslutat att 
bedriva fjärrundervisning vid flera skolenheter. Detta gäller även om själva 
beslutet att använda fjärrundervisningen gäller flera skolenheter. 
Huvudmannens ansvar 
Det behövs inget särskilt tillstånd för att bedriva fjärrundervisning i enlighet 
med de bestämmelser och begränsningar som finns i 21 kap. skollagen, 5 a 
kap. skolförordningen och 4 a kap. gymnasieförordningen. Huvudmannen 
ansvarar dock för att undervisningen bedrivs i enlighet med författningarnas 
krav. Det innefattar även att beslutet att bedriva fjärrundervisning, och 
anmälan av beslutet, ska göras i enlighet med författningarna. 
För läsåret 21-22 innebär det fjärrundervisning inom moderna språken, ca 
1% av samtliga kurser som genomförs på Leksands gymnasium. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att Leksands gymnasium kan bedriva fjärrundervisning 
som ett komplement till ordinarie undervisning enligt av rektor gjord 
bedömning. Beslutet, som behöver tas i kommunstyrelsen, kommer på grund 
av tidsnöd att fattas som ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-02 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Marcus Zetterlund, rektor Leksands Gymnasium 
Carin Fredlin, sektorchef Utbildningssektorn
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§ 122 Dnr 2021/1283 

Lägesrapport avstängning av elev vid Leksands 
gymnasium 

Beskrivning av ärendet 
Rektor Marcus Zetterlund redogör muntligt för hur man arbetar med 
situationen kring en avstängd elev på Leksands gymnasium. 

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund
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§ 80 Dnr 2021/19 


Sektorchefen informerar 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin informerar muntligt: 
Covid - Ökning av covid i grundskolorna, fram för allt i mellanstadierna. 
Samt att många är sjuka i vanliga förkylningar. 
Förskolan – det blir julförskola på Källbackens förskola. Rekrytering av ny 
rektor i förskolan är på gång. Rekrytering av två förste förskollärare inom 
läs- och skrivutveckling pågår. 
Grundskolan – det blir julfritids på Sammilsdalskolan. Det blir inga större 
samlingar kring Lucia. Julavslutningarna på respektive skolor kommer ske i  
klassrummen. 
Elevhälsan – har en tuff situation på grund av sjukskrivningar och det är  
svårt att rekrytera. Har inga möjligheter att hjälpa till med vaccination på 
vårdcentralen. 
Insjöns skola – är hårt ansträngd. Alla kvotflyktingar för 2021 kommer 
komma och Insjöns skola har fått tolv nya barn.  
Gymnasiet – många sjuka. Anordnar avslutningar och Lucia på ett säkert 
sätt. Haft ett mycket lyckat öppet hus. 
AME – Carin Fredlin är fortfarande chef. De träffas kontinuerligt och hon 
stöttar så mycket som det är nödvändigt och möjligt. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 81 Dnr 2021/1167 


Information från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM 


Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Carin Fredlin rapporterar från utbildningssektorns 
samverkansgrupp, USAM, 2021-11-29. Följande punkter fanns på 
dagordningen: 
- Uppföljning HÖK18 
- Arbetsmiljön på Sammilsalskolan 
- Budgetprognos oktober 2021 
- Läsårsdata 2022 – 2023 
- Uppföljning MME-enkäter 
- Utvärderingen av bemanningsenheten 


Beslutsunderlag 
Protokoll från utbildningssektorns samverkansgrupp USAM 2021-11-29. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin
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§ 82 Dnr 2021/668 


Information om arbetsmiljön på Sammilsdalskolan 


Beskrivning av ärendet 
Annica Sandy Hedin och Veronica Lindberg Lekare informerar om 
arbetsmiljön på Sammilsdalskolan. 
2021:  
Genomförda åtgärder har redovisats vid tidigare tillfällen. 
Rapporten från mätningen av klimat (luftfuktighet-, temperatur- och 
koldioxid) som utfördes av företagshälsovården v 45-47 har ännu ej kommit. 
2022: 
Etablering av en temporär skolbyggnad planeras för att skapa fler klassrum 
och arbetsrum inför kommande läsår och helt ersätta Alléskolan för att 
minska förflyttningar med längre avstånd. Verksamhetens lokalbehov 
sammanställs i ett Rumsfunktionsprogram (RFP).  
 
RFP, tillsammans med en teknisk bilaga och placeringsförslag, blir underlag 
till ett förfrågningsunderlag (FU). Upphandling i enlighet med LOU av 
inhyrning av lokaler går ut i mitten av december. 
 
I den tekniska beskrivningen beskrivs krav på ljudnivåer, solskydd, 
eluttagsmängder. Även viss inredning inkluderas såsom skåp. 
 
 
 
 


Beslutsunderlag 
Bildspel – Arbetsmiljö, investeringar och utredning. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Avdelningschef grundskolan 
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Sektorchef Carin Fredlin
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§ 83 Dnr 2021/447 


Investeringar för bättre arbetsmiljö för grundskolan i 
Leksands kommun 2022 


Beskrivning av ärendet 


På KS 2010126 §90 lade Alliansen fram ett förslag att prioritera 14 miljoner 
kronor (mkr) under åren 2021–2024 för investeringar inom grundskolan 
främst syftande till en bättre arbetsmiljö för både medarbetare och elever. 
Kommunstyrelsen (KS), beslutade enligt detta 201109 § 96. 


Avdelningschef för grundskolan fick i januari 2021 i uppdrag att ta fram 
åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever på skolorna i 
Leksands kommun. 


För att få fram vilken typ av åtgärder som behövs och hur dessa ska 
prioriteras har grundskolechefen gått igenom de frågor kring arbetsmiljö som 
framkommit på arbetsplatsträffar (APT) på skolorna och på övergripande 
samverkansmöten, grundskolans samverkan (Grundsam) och 
utbildningssektorns samverkan (USAM). Även protokoll från skyddsronder 
och önskemål till verksamhetsbeställningar har gåtts igenom. I samråd med 
Leksandsbostäder har sedan förslag på åtgärder tagits fram i en 
handlingsplan. 


Förslag till arbetsmiljöåtgärder under 2022 


Gärde skola har under flera år varit i stort behov av ytrenovering och 
arbetsmiljön för både lärare och elever behöver ses över.  
Skolan behöver fler mindre rum för att elevhälsa och skolledning ska kunna 
vara mer fysiskt på skolan. Det ger bra stöd till personalen och ökar 
likvärdigheten för eleverna med ökad elevhälsa samt ökad styrning och 
ledning. Skolan är inte tillgänglighetsanpassad för personal och elever med 
fysiska funktionshinder. Det saknas solskydd under de varma årstiderna 
vilket medför en alltför hög temperatur i klassrum och personalrum. 


Ullvi skola behöver moderniseras för dagens skola. Vi behöver två mindre 
rum för elever och kontor till personal. Nuvarande personalrum anpassas för 
fritidshemmet och fritidshemslokalerna anpassas till personalrum och 
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arbetsrum. Träslöjdsalen behöver anpassas efter hur slöjdämnet ska bedrivas 
enligt läroplanen och rummen behöver effektiviseras så att de blir mer 
flexibla för även andra ämnen. 


Förslag till åtgärder: 


Gärde skola 
Inbyggnad som skapar två mindre rum. 
Viss tillgänglighetsanpassning till fritidshemmet via en hiss.  
Åtgärder för att ha bättre temperaturreglering i arbetsrum.  
 
Uppskattad kostnad 2,0 mkr.  
Grundförslag:  
Ovanstående samt markismontage för solskydd pga inbyggd utemiljö  
med totalkalkyl 2,1 mkr 
 
Ullvi skola 
Utbyggnad två rum för elevhälsa och administration 
Grupprum från utbyggnad 
Mindre anpassningar av personalrum 


Uppskattad kostnad 2,0 mkr.  
Grundförslag:  
Ovanstående samt slöjdanpassningar och utökade åtgärder i personalrum och 
arbetsrum med totalkalkyl 2,8 mkr. 


Planerade arbetsmiljöåtgärder 2023 - 2024 
Slöjdsalar: Tällberg, Siljansnäs, Insjön, Åkerö. Om omfördelning ej sker 
kvarstår även slöjdsal i Ullvi skola. 
Arbetsrum för personal på Åkerö, Insjön, Siljansnäs, Tällberg 
Om omfördelning ej beviljas kvarstår även personalrum på Ullvi skola. 
Tillgänglighetsanpassningar Tällberg och Siljansnäs. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att dessa åtgärder är nödvändiga att genomföra för en 
likvärdig skola, med högre måluppfyllelse, i Leksands kommun och för att 
uppfylla de lagkrav som står i skollagen. 
 
Ingen utökning behövs av de 14 mkr som är beslutade men sektorn föreslår 
att för att mer effektivt nyttja de medel som beslutats önskas en 
omdisponering mellan åren utifrån de två grundförslag som anges ovan. 
Detta för att minska ner störningar för verksamheten genom antalet tillfällen 
som åtgärder utförs i respektive byggnad och därmed även i viss 
utsträckning ökade byggkostnader.  
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Utifrån ovanstående resonemang pågår ett arbete för att i samband med 
vårens beslut av tilläggsanslag justera investeringsbudgeten mellan 2022 och 
2023. 
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-06 
Bildspel 


Utskottets beslut 
1. Anta förslag till åtgärder för ombyggnationer på Ullvi och Gärde 


skolor. 
 


Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis-Smids, kommundirektör 
Carin Fredlin, utbildningschef 
Annica Sandy-Hedin, avdelningschef grundskolan 
Veronica Lindberg Lekare, fastighetsstrateg 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom 
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§ 84 Dnr 2021/1373 


Utredning och plan för Leksands kommuns centrala 
skolfastigheter 


Beskrivning av ärendet 
För att kunna säkerställa en god lokalförsörjning för kommunens skolor på 
lång sikt är en behovsanalys för de centrala skolorna Sammilsdal och Åkerö 
högt prioriterad. Målet är att säkerställa att vi har lämpliga lokaler långsiktigt 
med ett arbetsmiljöperspektiv för både elever och personal.  
I och med ökad inflyttning och därmed fler elever och nya krav i timplanen 
ser utbildningssektorn att lokalbehovet kommer att öka och en utredning 
behöver kartlägga detta. Även förändringar i skollagen med bl a högre 
ställda krav på särskilt stöd och det kompensatoriska uppdraget kräver fler 
skollokaler med central placering.  
Utredningen beräknas vara klar i februari 2022. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Behovsunderlag till en lokalförsörjningsplan för kommunens alla 
verksamheter är under framtagande och skolans behov är en prioriterad del i 
den kommunala planen. Sektorn bedömer att en utredning avseende 
grundskolans lokalbehov om cirka fem till sju år är viktig att göra för att 
koppla ihop behoven med lokalförsörjningsplanen och tidigt få beslut om 
eventuella investeringar.  
I det första utredningsstadiet ska ett underlag tas fram som påvisar vad om 
behövs för att säkerställa hög kvalité på grundskolan. Utredningen kommer 
att göra en behovsanalys av grundskolans lokalbehov i centrala Leksand. 
Utredningen medför att andra projekt kan behöva flyttas fram i tid. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-01 


Utskottets beslut 
1. Uppdra åt förvaltningen att utföra det första utredningsstadiet i en    
långsiktig lokalförsörjningsplan för grundskolan innehållande: 
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a). Behovsanalys för grundskolan med upptagningsområdena för Sammilsdal 
och Åkerö på fem respektive tio års sikt. Analysen ska omfatta olika 
scenarion gällande befolkningsutveckling och elevkullar samt bedöma 
sannolikheten i dessa. 
b). Jämförelse av behoven från analysen i punkt a) med nuvarande 
tillgängliga lokaler för grundskolan. 
2. Utredningen redovisas senast på utskottets möte i mars 2022. 
 


Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis-Smids, kommundirektör 
Carin Fredlin, utbildningschef 
Annica Sandy-Hedin, avdelningschef grundskolan 
Veronica Lindberg Lekare, fastighetsstrateg 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom 
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§ 85 Dnr 2021/801 


Information om förslag till utökad gemensam nämnd 
Leksand-rättvik 


Beskrivning av ärendet 
I samband med att utredningen Översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden Leksand-Rättvik, VUX 2020/18 presenterades 
beslutade vuxenutbildningsnämnden att utredningen skulle lämnas till 
respektive kommun för fortsatt beredning.  
Kommunstyrelserna i Leksand, 2021-09-27 § 109 och Rättvik 2021-06-08 § 
86 fattade ett inriktningsbeslut om att ta fram ett förslag på hur den 
gemensamma vuxenutbildningsnämnden kan utökas med 
arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet. Den utökade nämnden ska tillika 
vara arbetslöshetsnämnd. I besluten uppdrogs att ta fram förslag till avtal, 
reglemente, budget, lösning för sekretessfrågor samt en tidsplan.  
Rättviks kommunstyrelse lyfte behovet av att stärka beredningen och 
samverkan. Leksands kommunstyrelse beslutade att förslaget ska tillse att 
det i avtalet framgår rutiner kring beslut i den gemensamma nämnden, 
budget och rapporter till avtalsparter. Förslaget ska även ta med revisorernas 
rekommendationer. Dessa är att säkerställa efterlevnad av styrdokument, att 
nämnden är delaktig och beslutar om verksamhetsmål och internkontrollplan 
samt vidtar åtgärder vid behov. Slutligen att säkerställa att nämnden mottar 
skriftlig ekonomisk uppföljning. 
Inriktningen är att arbetsmarknadsenheterna, AME, och 
integrationsenheterna i Leksand och Rättvik går över till den utökade 
gemensamma nämnden 1 juli 2022. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Stor del av utrymmet i förarbetet till förslaget har avsatts för att förklara och 
gå igenom formerna för styrning och ledning av den gemensamma nämnden, 
både från respektive kommun samt internt. Detta för att styrning och ledning 
ska vara så tydlig som möjligt. Nämndens verksamhetsområde utgör en 
mycket viktig strategisk fråga för kommunerna och därför har 
förslagsställarna vinnlagt sig om att behålla strukturer för kommunernas 
rådighet, både på politisk nivå och till respektive kommuns förvaltningar. 
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Vidare har formerna för centrala funktioner inom den gemensamma 
nämnden behandlats närgående. Det rör sig om dels om ekonomistyrningen 
och hur det ska säkerställas att de båda kommunernas ambitioner och 
budgetprocesser ska synkroniseras, dels hur nämndadministrationen ska 
fungera för att säkerställa ett bra flöde gällande ärendegången, så att båda 
parter får samma insyn, från beredning till beslut. 
I det förslag som kommer att läggas fram för beslut till AU 10 januari 2022, 
för vidare beslut till KS 24 januari 2022 och slutligen KF 14 februari 2022 
lyder förslagsmeningarna som nedan: 
Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten i Leksands kommun 
organisatoriskt ska föras över till den gemensamma nämnden från och med 
2022-07-01. 
Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-Rättvik byter namn till 
VIA-nämnden. 
Anta ny överenskommelse, reglemente och delegeringsordning för den 
gemensamma nämnden.  
Utse den gemensamma nämnden som arbetslöshetsnämnd  
Delegera rätten att begära upplysningar från den gemensamma nämnden, 
enligt 9 kap. 27 § KL, från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 
Beslut 2020-11-12 § 27, Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen 
Leksand-Rättvik ersätts genom antagande av ny överenskommelse och nytt 
reglemente med att förvaltningschef blir skolchef 
Det underlag som bifogas till AU och vidare i beslutskedjan är följande: 
Tjänsteutlåtande – Information om förslag till utökad gemensam nämnd, 
2021-12-06 
Refererat underlag som skickas till AU 2022-01-10 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Information om förslag till utökad gemensam nämnd, 
2021-12-06 
Refererat underlag som skickas till AU 2022-01-10 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, utbildningschef 
Magnus Körberg, rektor vuxenutbildningen 
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Mikael Sjöström, verksamhetsekonom 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare
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§ 86 Dnr 2021/1456 


Redovisning av socioekonomiskt index samt 
resursfördelning 


Beskrivning av ärendet 
Nytt socioekonomiskt index beställs via SCB för Leksands kommuns 
förskolor och grundskolor/fritidshem. Detta sker på det barn- och 
elevunderlag som finns hos respektive huvudman 15 oktober. 
Anledningen till att det socioekonomiska indexet följs upp är arbetet för en 
ökad likvärdighet inom förskola och skola. Dels som ett led i kontinuerlig 
kartläggning till det systematiska kvalitetsarbetet, dels som ett underlag för 
en resursfördelning enligt 2 kap. 8 b § skollagen.  
Den resursfördelningsmodell som tillämpas i Leksands kommun, fastslagen 
KS 2019-05-20 § 62, utgår från SCB:s riksmodell samt med koefficienter 
hämtade från Skolkommissionen SOU 2017:35 med smärre lokala 
modifieringar. 
Statistiken kan redovisas med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen i 
24 kap. 8 a § 2 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som gäller 
för att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet att fördela resurser inom 
skolväsendet. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Generellt har det socioekonomiska indexet sjunkit inom kommunen som 
helhet. Det finns två huvudsakliga förklaringar till detta. Dels att 
utbildningsnivån generellt ökar bland föräldrarna, dels att färre nyanlända 
barn/elever kommer till kommunen. 
Utbildningsnivån hänger i sin tur ihop med viss struktur bland inflyttande, 
men även en generell trend att fler och fler i samhället skaffar 
högskoleutbildning.  
Att andelen nyanlända minskar hänger samman med att man per definition 
endast räknas som nyanländ i fyra år, vilket gör att vissa elever trillar ur en 
viss beräkningsgrupp per rullande fyraårsperiod. Sedan har en striktare 
migrationspolitik lett till att färre kommer till Sverige. Slutligen har 
coronapandemin gjort att inga flyktingar kommit hit utifrån 
kommuntilldelning, dvs. kvotflyktingar. 
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Inom förskolan är den relativa skillnaden mellan fristående och kommunala 
verksamheter i stort oförändrad. Inom grundskolan har de fristående och de 
kommunala indexet närmat sig varandra. Det är helt enligt modellens 
principer för ökad likvärdighet. Antingen kan olika huvudmän balansera 
varandra sett till socioekonomiskt sammansättning, alternativt om det är stor 
skillnad så balanseras det genom en ökad fördelning av resurser. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Redovisning av socioekonomiskt index och 
resursfördelning 2022 
Bildpresentation – Socioekonomiskt index och uppföljning 2022 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn 
Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan 
Lena Nordlund, avdelningschef förskolan 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Joel Johansson, statistikansvarig för socioekonomiskt index, särskild 
statistikenhet 
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§ 87 Dnr 2021/1301 


Interkommunal ersättning - grundskola och fritidshem 
år 2022 


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 åk F-9 år 2022 
uppgår till: 102 386 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 åk F-3 år 2022 
uppgår till: 44 074 kr per plats och år, brutto. 
Den interkommunala ersättningen för en elev i fritidshem åk 4-6 år 2022 
uppgår till: 35 511 kr per plats och år, brutto. 
Differensen mellan F-3 och 4-6 gällande fritidshem utgår från en 
fördelningsnyckel av antal medarbetare per barn. För F-3 är det 18 
barn/medarbetare och för 4-6 är det 25 barn/medarbetare. 


Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Interkommunal ersättning grundskola och 


fritidshem 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-29 


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


åk F-9 år 2022 till 102 386 kr per elev och år. 
2. Fastställa den interkommunala ersättningen för en elev i fritidshem 


åk F-3 år 2022 till 44 074 kr per elev och år, brutto. 
3. Fastställa den interkommunala ersättningen för en elev i fritidshem 


åk 4 - 6 år 2022 till 35 511 kr per elev och år, brutto. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
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Verksamhetskonom utbildningssektorn 
Avdelningschef grundskola 
Skoladministratörer grundskolan 


19







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 88 Dnr 2021/1302 


Interkommunal ersättning förskolan år 2022 


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 2022 uppgår till: 
153 162 kr per plats och år, brutto. 


Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – interkommunal ersättning förskola 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 


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


2022 till 153 162 kr per plats och år. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Avdelningschef förskola 
Administratörer förskolan 
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§ 89 Dnr 2021/1303 


Bidrag till fristående förskola - Förskolan Västanvind år 
2022 


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 2022 uppgår till: 
127 100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till förskolan Västanvind för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 7 417 kr per plats och år. 
 


Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-28 
2. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 


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


2022 till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till förskolan Västanvind för ett barn i förskola år 


2022 enligt resursfördelningsmodellen till 7 417 kr per plats och år. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 90 Dnr 2021/1304 


Bidrag till fristående förskola - Olympica förskolan, 
Leksand år 2022 


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 Olympica förskolan, Leksand för ett barn i förskola år 2022 
uppgår till: 127 100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till Olympica förskolan, Leksand för ett barn i förskola år 2022 
enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 5 513 kr per plats och år. 
 


Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidraget till Olympica förskolan, Leksand för ett barn i 


förskola år 2022 till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till Olympica förskolan, Leksand för ett barn i 


förskola år 2022 enligt resursfördelningsmodellen till 5 513 kr per 
plats och år. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 91 Dnr 2021/1305 


Bidrag till fristående förskola - förskolan Elefanten år 
2022 


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 2022 uppgår till: 
127 100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till förskolan Elefanten för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 343 kr per plats och år. 
 


Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 


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


2022 till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till förskolan Elefanten för ett barn i förskola år 


2022 enligt resursfördelningsmodellen till 343 kr per plats och år. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 92 Dnr 2021/1306 


Bidrag till fristående förskola - förskolan Krabat år 2022 


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 2022 uppgår till: 127 
100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 790 kr per plats och år. 


Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2022 


till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till förskolan Krabat för ett barn i förskola år 2022 


enligt resursfördelningsmodellen till 3 790 kr per plats och år. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 93 Dnr 2021/1307 


Bidrag till fristående förskola - förskolan Knippan år 
2022 


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 2022 uppgår till: 
127 100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till förskolan Knippan för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 6 381 kr per plats och år. 


 


Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 


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


2022 till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till förskolan Knippan för ett barn i förskola år 


2022 enligt resursfördelningsmodellen till 6 381 kr per plats och år. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 94 Dnr 2021/1308 


Bidrag till fristående förskola -  förskolan Pyret år 2022 


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 2022 uppgår till: 127 
100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 338 kr per plats och år. 
 


Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2022 


till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till förskolan Pyret för ett barn i förskola år 2022 


enligt resursfördelningsmodellen till 3 338 kr per plats och år. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 95 Dnr 2021/1309 


Bidrag till fristående förskola - förskolan Grankotten år 
2022 


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 2022 uppgår till: 
127 100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till förskolan Grankotten för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 6 888 kr per plats och år. 
 


Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 


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


2022 till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till förskolan Grankotten för ett barn i förskola år 


2022 enligt resursfördelningsmodellen till 6 888 kr per plats och år. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 96 Dnr 2021/1313 


Bidrag till fristående förskola - Profilförskolan Excel år 
2022 


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 Profilförskolan Excel för ett barn i förskola år 2022 uppgår till: 
127 100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till Profilförskolan Excel för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 588 kr per plats och år. 
 


Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 


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


2022 till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till Profilförskolan Excel för ett barn i förskola år 


2022 enligt resursfördelningsmodellen till 3 588 kr per plats och år. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 97 Dnr 2021/1472 


Bidrag till fristående förskola - förskolan Prosten år 
2022 


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 Prosten för ett barn i förskola år 2022 uppgår till: 127 
100 kr per plats och år, netto. 
Bidraget till förskolan Prosten för ett barn i förskola år 2022 enligt 
resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 123 kr per plats och år. 
 


Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående förskolor 2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-28 


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


2022 till 127 100 kr per plats och år. 
2. Fastställa bidraget till förskolan Prosten för ett barn i förskola år 


2022 enligt resursfördelningsmodellen till 3 123 kr per plats och år. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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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§ 98 Dnr 2021/1310 


Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - 
Banérskolan år 2022 


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 2022 
uppgår till: 85 000 kr per elev och år. 
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Banérskolan åk F-9 år 2022 
enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 7 983 kr per elev och år. 
Ersättning för flexibla gruppen åk 7-9 uppgår till: 9 533 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-3 år 2022 
uppgår till: 31 318 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Banérskolan åk 4-6 år 2022 
uppgår till: 21 969 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Banérskolan åk F-6 år 2022 
enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 294 kr per elev och år. 
Differensen mellan F-3 och 4-6 gällande fritidshem utgår från en 
fördelningsnyckel av antal medarbetare per barn. För F-3 är det 18 
barn/medarbetare och för 4-6 är det 25 barn/medarbetare. 
 


Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående grundskola, fritidshem 


och flexibla gruppen 2022. 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-29 
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Utskottets beslut 
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 


elev i åk F-9 år 2022 till 85 000 kr per elev och år. 
2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 


elev i åk F-9 år 2022 enligt resursfördelningsmodellen till 7 983 kr 
per elev och år. 


3. Fastställa ersättning till fristående grundskola – Banérskolan för en 
elev i åk 7 - 9 flexibla gruppen år 2022 till 9 533 kr per elev och år. 


4. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 
elev i fritidshem åk F-3 år 2022 till 31 318 kr per elev och år, netto. 


5. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Banérskolan för en 
elev i fritidshem åk 4 - 6 år 2022 till 21 969 kr per elev och år, netto. 


6. Fastställa bidraget till fristående fritidshem – Banérskolan för en elev 
i åk F-6 år 2022 enligt resursfördelningsmodellen till 3 294 kr per 
elev och år. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetskonom utbildningssektorn 
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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§ 99 Dnr 2021/1311 


Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - 
Profilskolan Excel år 2022 


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 
2022 uppgår till: 85 000 kr per elev och år. 
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Profilfriskolan Excel åk F-9 år 
2022 enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 7 569 kr per elev och år. 
Ersättning för flexibla gruppen åk 7-9 uppgår till: 9 533 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-3 år 
2022 uppgår till: 31 318 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Profilfriskolan Excel åk 4-6 år 
2022 uppgår till: 21 969 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Profilfriskolan Excel åk F-6 år 
2022 enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 134 kr per elev och år. 
Differensen mellan F-3 och 4-6 gällande fritidshem utgår från en 
fördelningsnyckel av antal medarbetare per barn. För F-3 är det 18 
barn/medarbetare och för 4-6 är det 25 barn/medarbetare. 
 


Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående grundskola, fritidshem 


och flexibla gruppen 2022. 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-29 
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Utskottets beslut 
1. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 


för en elev i åk F-9 år 2022 till 85 000 kr per elev och år. 
2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 


för en elev i åk F-9 år 2022 enligt resursfördelningsmodellen till 7 
569 kr per elev och år. 


3. Fastställa ersättning till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 
för en elev i åk 7-9 flexibla gruppen år 2022 till 9 533 kr per elev och 
år. 


4. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 
för en elev i fritidshem åk F-3 år 2022 till 31 318 kr per elev och år, 
netto. 


5. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Profilfriskolan Excel 
för en elev i fritidshem åk 4-6 år 2022 till 21 969 kr per elev och år, 
netto. 


6. Fastställa bidraget till fristående fritidshem – Profilfriskolan Excel 
för en elev i åk F-6 år 2022 enligt resursfördelningsmodellen till 3 
134 kr per elev och år. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetskonom utbildningssektorn 
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 100 Dnr 2021/1312 


Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - 
Engelska skolan i Falun år 2022 


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 i Falun åk F-
9 år 2022 uppgår till: 85 000 kr per elev och år. 
Bidraget för en elev i fristående verksamhet – Engelska skolan i Falun åk F-
9 år 2022 enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 8 327 kr per elev och 
år. 
Ersättning för flexibla gruppen åk 7-9 uppgår till: 9 533 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 i Falun åk F-3 
år 2022 uppgår till: 31 318 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Engelska skolan i Falun åk 4-6 
år 2022 uppgår till: 21 969 kr per barn och år, netto. 
Bidraget för en elev i fristående fritidshem – Engelska skolan i Falun åk F-6 
år 2022 enligt resursfördelningsmodellen uppgår till: 3 436 kr per elev och 
år. 
Differensen mellan F-3 och 4-6 gällande fritidshem utgår från en 
fördelningsnyckel av antal medarbetare per barn. För F-3 är det 18 
barn/medarbetare och för 4-6 är det 25 barn/medarbetare. 


 


Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag – Bidrag till fristående grundskola, fritidshem 


och flexibla gruppen 2022. 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-29 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 


Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


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


Falun för en elev i åk F-9 år 2022 till 85 000 kr per elev och år. 
2. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Engelska skolan i 


Falun för en elev i åk F-9 år 2022 enligt resursfördelningsmodellen 
till 8 327 kr per elev och år. 


3. Fastställa ersättning till fristående grundskola – Engelska skolan i 
Falun för en elev i åk 7 - 9 flexibla gruppen år 2022 till 9 533 kr per 
elev och år. 


4. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Engelska skolan i 
Falun för en elev i fritidshem åk F-3 år 2022 till 31 318 kr per elev 
och år, netto. 


5. Fastställa bidraget till fristående grundskola – Engelska skolan i 
Falun för en elev i fritidshem åk 4 - 6 år 2022 till 21 969 kr per elev 
och år, netto. 


6. Fastställa bidraget till fristående fritidshem – Engelska skolan i Falun 
för en elev i åk F-6 år 2022 enligt resursfördelningsmodellen till 3 
436 kr per elev och år. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Verksamhetskonom utbildningssektorn 
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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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 101 Dnr 2021/1314 


Interkommunal ersättning och bidrag till fristående 
verksamhet - gymnasieskola år 2022 


Beskrivning av ärendet 
 


 
PRISLISTA 2022 interkommunala ersättningar Leksand 


 
 
Program-
beteckning 


Bidrag till kommuner  
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 170 508  172 357  
BA     
BA1     
EE     
EK 82 707  76 496  
ES     
ES1     
FT     
FT1     
HA 105 607  101 499  
HV 208 151  213 457  
HT     
HU     
IN     
NA 120 746  118 028  
NBD     
NBL     
NBS     
NBT     
RL     
SA 97 752  92 923  
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Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


TE 96 189  91 216  
VF     
VO     
*inkl 6% moms och administration  


 
 


** GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd.  


 
 


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-29 


 


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


gymnasieskolor enligt ovan för år 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 102 Dnr 2021/1315 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Drottning Blankas gymnasieskola - Falun år 2022 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 


Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Drottning Blankas gymnasieskola - Falun enligt 


ovan för år 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 103 Dnr 2021/1316 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Falu 
frigymnasium år 2022 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 


Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Falu Frigymnasium enligt ovan för år 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 104 Dnr 2021/1317 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Hagströmska gymnasiet 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottet beslut 
1. Fastställa bidrag till Hagströmska gymnasiet enligt ovan för år 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola


52







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 105 Dnr 2021/1318 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - NTI 
gymnasiet Helix Borlänge år 2022 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 


Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till NTI gymnasiet Helix Borlänge enligt ovan för år 


2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 106 Dnr 2021/1319 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - NTI-
gymnasiet Luleå år 2022 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till NTI-gymnasiet Luleå enligt ovan för år 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 107 Dnr 2021/1320 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasiet - 
Mälardalens ridgymnasium år 2022 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Mälardalens ridgymnasium enligt ovan för år 


2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 108 Dnr 2021/1321 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Ridskolan Strömsholm AB år 2022 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Ridskolan Strömsholm AB enligt ovan för år 


2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 109 Dnr 2021/1322 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Rytmus Borlänge år 2022 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Rytmus Borlänge enligt ovan för år 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 110 Dnr 2021/1323 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Svenska skolan i London 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Svenska skolan i London enligt ovan för år 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 111 Dnr 2021/1324 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Thorén Business school, Karlstad år 2022 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Thorén Business school, Karlstad enligt ovan för 


år 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 112 Dnr 2021/1325 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Vackstanäsgymnasiet år 2022 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Vackstanäsgymnasiet enligt ovan för år 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   
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§ 113 Dnr 2021/1326 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Värmdö tekniska gymnasium år 2022 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Värmdö tekniska gymnasium enligt ovan för år 


2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 114 Dnr 2021/1327 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Yrkesgymnasiet Umeå år 2022 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Sammanträdesdatum 
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Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Yrkesgymnasiet Umeå enligt ovan för år 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 115 Dnr 2021/1328 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Älvdalens utbildningscentrum 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Älvdalens utbildningscentrum enligt ovan för år 


2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 116 Dnr 2021/1329 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Forshagaakademin AB år 2022 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Forshagaakademin AB enligt ovan för år 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 117 Dnr 2021/1336 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Lärande i Sverige AB - Realgymnasiet i Borlänge 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 


 


77







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 


Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   
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Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Lärande i Sverige AB – Realgymnasiet i 


Borlänge enligt ovan för år 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 118 Dnr 2021/1337 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Praktiska gymnasiet i Falun 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Praktiska gymnasiet i Falun enligt ovan för år 


2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola
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§ 119 Dnr 2021/1338 


Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - 
Sigtunaskolan humanistiska läroverket 


Beskrivning av ärendet 
Program-
beteckning 


 
 


Bidrag friskolor * 
  Leksand GYSAM 


prislista** 
BF 172 357  
BA   
BA1   
EE   
EK 76 496  
ES   
ES1   
FT   
FT1   
HA 101 499  
HV 213 457  
HT   
HU   
IN   
NA 118 028  
NBD   
NBL   
NBS   
NBT   
RL   
SA 92 923  
TE 91 216  
VF   
VO   
*inkl 6% moms och administration 
**GYSAM Budget programkostnad är ännu ej fastställd 
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Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor 


2022 
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-11-30 


 


Utskottets beslut 
1. Fastställa bidrag till Sigtunaskolan humanistiska läroverket enligt 


ovan för år 2022. 


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Rektor Leksands gymnasium 
Administratör Leksands gymnasium 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
Berörd skola


82







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 


Sammanträdesdatum 
2021-12-13 


 
  


Utbildningsutskottet   


 
 Utdrag bestyrks 
  


§ 120 Dnr 2021/18 


Budgetprognoser utbildningssektorn 2021 – prognos 
per oktober 2021 


Beskrivning av ärendet 
Prognosen per oktober visar en mindre försämring om 0,1 miljoner kronor 
(mnkr) jämfört med föregående prognos. Bland de större förändringarna ses 
framför allt en prognosförbättring inom Förskola om 0,5 mnkr, Grundskola 
om 0,2 mnkr, Vuxenutbildning om 0,2 mnkr och en prognosförsämring för 
gymnasieskola om -1,0 mnkr. 
 
Utbildningssektorn, 
budgetavvikelse (mnkr) 


Prognos 
2021-08 


Prognos 
2021-10 


Förändring 


Sektorchef 0,1 0,0 -0,1 
Fältassistenter -0,1 -0,1 0,0 
Arbete och stöd 0,3 0,3 0,0 
Förskola 1,6 2,0 0,5 
Grundskola -2,7 -2,5 0,2 
Gymnasieskola 0,4 -0,5 -1,0 
Vuxenutbildning 0,6 0,8 0,2 
Kulturskola -0,1 0,0 0,1 
    


Totalsumma 0,1 0,0 -0,1 
 
 
Sektorchef prognostiserar ett nollresultat jämfört med budget, vilket är en 
mindre försämring jämfört med föregående prognos.  
 
I sektorns prognos ingår kostnad för fältassistenter som uppgår till ungefär 
0,6 mnkr. Fältassistenterna utför ett väldigt viktigt jobb som kommunens 
ledningsgrupp beslutat om ska fortlöpa under 2021. Likt föregående prognos 
finns det i dagsläget finansiering motsvarande 0,5 mnkr, vilket betyder att ett 
mindre belopp påverkar prognosen negativt.  
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Arbete och stöd förväntas totalt sett generera en positiv budgetavvikelse för 
året motsvarande ungefär 0,3 mnkr. Det är totalt sett är oförändrat jämfört 
med föregående prognos även om både intäkterna och kostnaderna förväntas 
förändras jämfört med föregående prognos. Enheten prognostiserar lägre 
schablonintäkter från Migrationsverket gällande nyanlända motsvarande -1,2 
mnkr, vilket är ca 0,6 mnkr mindre än föregående prognos. Detta p.g.a. 
utdraget mottagande av nyanlända. Som följd av detta förväntas även lägre 
kostnader på Integrationsenheten, både i form av personalkostnader och 
övriga kostnader. Enheten prognostiserar även lägre kostnader än budgeterat 
för åtgärdsanställningar under året.  
 
Avdelning förskola prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr för året, vilket 
är 0,5 mnkr bättre än föregående prognos. Förändringen beror framför allt på 
lägre förväntade kostnader för interkommunal ersättning och högre 
förväntade intäkter för barnomsorgsavgifter. Antalet barn inom kommunala 
förskolorna prognostiseras vara 6 barn fler än budget där ökningar syns på 
förskolorna Myran och Tällberg medan det förväntas något färre barn på 
Insjöns förskolor. Den något ökade volymen förväntas kunna hanteras inom 
budgetram.   
 
Grundskola prognostiserar ett underskott om -2,5 mnkr jämfört med 
föregående prognos om -2,7 mnkr. Underskottet förklaras framför allt av 
högre kostnader för verksamhetsbidrag till fristående skolor till följd av fler 
elever. I övrigt beror underskottet framför allt på högre personalkostnader 
för stödresurser, men även av utökad bemanning på Insjöns skola och 
grundsärskola till följd av tillkommande elever. I underskottet ingår även 
kostnad för avgångsvederlag. På årsbasis förväntas 12 fler elever inom de 
kommunala grundskolorna än budget.  
 
Gymnasieskola försämrar prognosen med närmare 1,0 mnkr jämfört med 
föregående prognos och förväntas göra ett underskott om -0,5 mnkr. I 
föregående prognos förväntades inte elevdatorer kunna köpas in p.g.a. 
avtalsproblematik. Nu förväntar verksamheten kunna köpa in datorerna i år 
trots allt, vilket också är budgeterat. Verksamheten har också fått ny 
antagningsstatistik vilket gjort att man kunnat uppdatera prognosen för 
förväntade interkommunala kostnader och dessa förväntas öka jämfört med 
föregående prognos. På personalkostnadssidan ses något högre kostnader 
vilket delvis beror på utökning p.g.a. fler lärlingselever. Samtidigt påverkas 
prognosen positivt av att budgeterad projektresa inte genomförs samt att 
verksamheten förväntas ha lägre kostnader för inköp av undervisnings-
material. 
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Leksand kommuns andel av Vuxenutbildningens nettokostnader förväntas 
bli 5,8 mnkr, vilket är ungefär 0,8 mnkr mindre än avsatt budgetram. Det 
genererar därmed ett överskott i prognosen.  
Kulturskolan prognostiserar ingen budgetavvikelse. I prognosen ingår något 
lägre personalkostnader än budgeterat och högre lokalkostnader samtidigt som 
årets musikal förväntas generera ett mindre överskott.   
 
 
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Budgetprognos utbildningssektorn oktober 2021 
Bildspel – prognos utbildningssektorn 


Utskottets beslut 
1. Lägga information till handlingarna.  


Beslutet skickas till 
Sektorchef utbildningssektorn 
Enhetschef arbete och stöd 
Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 
Rektor gymnasieskola 
Rektor vuxenutbildning 
Avdelningschef kulturskola 
Verksamhetsekonom utbildningssektorn 
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§ 121 Dnr 2021/1504 


Beslut om fjärrundervisning vid Leksands gymnasium 


Beskrivning av ärendet 
En huvudman som fattar beslut att använda fjärrundervisning i visst ämne 
eller kurs ska anmäla beslutet till Skolinspektionen. 
Vad anmälan ska innehålla framgår av Skolinspektionens föreskrifter 
(SKOLFS 2020:227) om anmälan att bedriva fjärrundervisning. Här framgår 
bland annat att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss 
skolenhet, att anmälan ska göras på den blankett som finns på 
Skolinspektionens webbplats samt att en redogörelse ska lämnas för de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten. 
Att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss skolenhet 
innebär att det ska framgå vilken skolenhet som anmälan avser samt att de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten ska redovisas per skolenhet. En 
anmälan per skolenhet ska göras även om huvudmannen har beslutat att 
bedriva fjärrundervisning vid flera skolenheter. Detta gäller även om själva 
beslutet att använda fjärrundervisningen gäller flera skolenheter. 
Huvudmannens ansvar 
Det behövs inget särskilt tillstånd för att bedriva fjärrundervisning i enlighet 
med de bestämmelser och begränsningar som finns i 21 kap. skollagen, 5 a 
kap. skolförordningen och 4 a kap. gymnasieförordningen. Huvudmannen 
ansvarar dock för att undervisningen bedrivs i enlighet med författningarnas 
krav. Det innefattar även att beslutet att bedriva fjärrundervisning, och 
anmälan av beslutet, ska göras i enlighet med författningarna. 
För läsåret 21-22 innebär det fjärrundervisning inom moderna språken, ca 
1% av samtliga kurser som genomförs på Leksands gymnasium. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn bedömer att Leksands gymnasium kan bedriva fjärrundervisning 
som ett komplement till ordinarie undervisning enligt av rektor gjord 
bedömning. Beslutet, som behöver tas i kommunstyrelsen, kommer på grund 
av tidsnöd att fattas som ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-02 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Marcus Zetterlund, rektor Leksands Gymnasium 
Carin Fredlin, sektorchef Utbildningssektorn
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§ 122 Dnr 2021/1283 


Lägesrapport avstängning av elev vid Leksands 
gymnasium 


Beskrivning av ärendet 
Rektor Marcus Zetterlund redogör muntligt för hur man arbetar med 
situationen kring en avstängd elev på Leksands gymnasium. 


Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Rektor Marcus Zetterlund
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		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående förskola - Profilförskolan Excel år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående förskola - förskolan Prosten år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående förskola - förskolan Prosten år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - Banérskolan år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - Banérskolan år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - Profilskolan Excel år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - Profilskolan Excel år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - Engelska skolan i Falun år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående grundskola och fritidshem - Engelska skolan i Falun år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Interkommunal ersättning och bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Interkommunal ersättning och bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Drottning Blankas gymnasieskola - Falun år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Drottning Blankas gymnasieskola - Falun år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Falu frigymnasium år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Falu frigymnasium år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Hagströmska gymnasiet

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Hagströmska gymnasiet

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - NTI gymnasiet Helix Borlänge år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - NTI gymnasiet Helix Borlänge år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - NTI-gymnasiet Luleå år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - NTI-gymnasiet Luleå år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasiet - Mälardalens ridgymnasium år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasiet - Mälardalens ridgymnasium år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Ridskolan Strömsholm AB år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Ridskolan Strömsholm AB år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Rytmus Borlänge år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Rytmus Borlänge år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Svenska skolan i London

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Svenska skolan i London

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Thorén Business school, Karlstad år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Thorén Business school, Karlstad år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Vackstanäsgymnasiet år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Vackstanäsgymnasiet år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Värmdö tekniska gymnasium år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Värmdö tekniska gymnasium år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Yrkesgymnasiet Umeå år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Yrkesgymnasiet Umeå år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Älvdalens utbildningscentrum

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Älvdalens utbildningscentrum

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Forshagaakademin AB år 2022

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Forshagaakademin AB år 2022

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Lärande i Sverige AB - Realgymnasiet i Borlänge

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Lärande i Sverige AB - Realgymnasiet i Borlänge

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Praktiska gymnasiet i Falun

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Praktiska gymnasiet i Falun

		Sida 1

		Sida 2





		Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Sigtunaskolan humanistiska läroverket

		Beslut UU 2021-12-13
Bidrag till fristående verksamhet - gymnasieskola - Sigtunaskolan humanistiska läroverket

		Sida 1

		Sida 2





		Budgetprognoser utbildningssektorn 2021

		Beslut UU 2021-12-13
Budgetprognoser utbildningssektorn 2021

		Sida 1

		Sida 2

		Sida 3





		Beslut om fjärrundervisning vid Leksands gymnasium

		Beslut UU 2021-12-13
Beslut om fjärrundervisning vid Leksands gymnasium

		Sida 1

		Sida 2





		Lägesrapport avstängning av elev vid Leksands gymnasium

		Beslut UU 2021-12-13
Lägesrapport avstängning av elev vid Leksands gymnasium





