SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL

FFfLUN

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid
Beslutande

Ej tjänstgörande
ersättare

1 (52)

2014-12-18

Storan plan 2 annexet, kl. 13:15- 18:05

s
c

Jessica Wide, ordförande
Joakim Storck, l :e vice ordf.
M Björn Ljungqvist, 2:e vice ordf.
s Roger Stål
s Liza Lundberg
s
Markus Larsson
c Per Pettersson
MP Erik Eriksson, del § 15-62
M Jan E Fors
M Håkan Hammar
FP Vanessa Ebrahim
v Anton Ek
Per Dicander (S) § 15- 16, Mats Lissel (S),
Helena Fridlund (S), Erik Lindborg (S),
Mal in Hansols Mattsson (C)

Maja Rudberg (FP), Sven-Olov Ytterholm
(FAP) § 15-56, Anders B ondensson (KD).

Övriga deltagare Jonaran Block, barn- och utbildningschef, U lrika Forssell, tf gymnasiechef, § 15, I ngemar
Paulsson, IT-samordnare, del av § 16, Nils Kempe, förvaltni ngsekonom, § 17-55, Margareta
Gustafsson, ekonom, § 17-55, Torbjörn Fernkvist, biträdande barn- och utbildningschef, § 62,
Jan-Erik K yrö, Lärarförbundet, § 15-del § 19, Hanna M eijer Holmqvist, Lärarnas Riksförbund,
Åsa Hedlund, Kommunal och Elisabeth K arl sson, sekreterare

Utses att justera

Björn Ljungqvist

Justeringsdag

2014-12-22

Justerade paragrafer

15-62

Underskrifter

l

sekreterare

--

clre_Ql

n J/ 1nl\A

~... ... ....... .\.<t.... ~ ~ ..................................... .
Elisabeth Karl sson

Ordförande

Justerande

Bevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträd esdatum
Datum när anslaget sätts upp

2014-12-18
Q.o \Y- \~ -

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

d-'J-

--m~(&~~... ~. . . . ... ... ... . . . . . ..
Elisabeth Karlsson

Postadress

Besöksadress

E-post

webb

Telefonväxel

791 83 FALUN

Slaggatan 4

info@falun.se

www.falun.se

023-830 00

FrfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 14-12-18

Innehållsföreteckning:
§ 15

Gymnasiets ekonomi ................................ ................ ..................... 4

§ 16

Information från ordförande och förvaltning ................................. 5

§ 17

Information budgetuppföljning ............. ..... ....... ... ...... .................... 6

§ 18

Budget 2015 .................... .................................................... ........... 7

§ 19

Barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg,
fritidshem, förskoleklasser och grundskolor 20 15 ......................... 8

§ 20

Barnpeng till fristående förskolan Aspeho 20 15 ........................... 9

§ 21

Barnpeng till fristående förskolan Fröet 2015 ............................. 10

§ 22

Barnpeng till fristående förskolan Guldgruvan 2015 ... ............... 11

§ 23

Barnpeng till fristående förskolan Nyckelpigan 2015 ................. 12

§ 24

Barnpeng till fristående förskolan Solsidan i Svärdsjö
2015 ......... ........... ...... ................................................................... 13

§ 25

Barnpeng till fristående förskolan Talento 2015 .. ....................... 14

§ 26

Barnpeng till fri stående förskolan Vinden 2015 .... ...................... 15

§ 27

Barnpeng till Guldkornens Pedagogiska omsorg 2015 ............... 16

§ 28

Barnpeng till Mi1jam John Pedagogisk verksamhet Steg
för steg 2015 ............ .............................. ............... ....................... 17

§ 29

Elevpeng till friskolan Mosaik 20 15 ............................................ 18

§ 30

Elevpeng till Internationella Engelska skolan AB 2015 .............. 19

§ 31

Elevpeng till Ed askolan 2015 ...................................................... 20

§ 32

Elevpeng till Kunskapskolan i Borlänge 2015 ............................ 21

§ 33

E levpeng till Närsjögläntans HVB-hem AB 2015 ....................... 22

§ 34

E levpeng till Söderbaumska skolan 2015 ................. ................... 23

§ 35

Elevpeng till Falu gymnasium 2015 .............. ........... ...... .......... ... 24

§ 36

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2015 ................................. 25

§ 37

Interkommunala ersättningar gymnasieskolor 2015 .................... 26

§ 38

Bidrag till Falu Frigymnasium AB 20 15 .............. ....................... 27

§ 39

Bidrag till ForshagaAkademin AB 2015 ..................................... 28

§ 40

Bidrag till Hagströmska gymnasiet 2015 .................................... 29

§ 41

Bidrag till Helixutbildningar AB 20 15 .. ....... ...............................30

§ 42

Bidrag till Hermods AB 2015 ................. ...... .......... ..................... 3 1

§ 43

Bidrag till Hudik Friskoleutbildning AB 2015 ........ ....................32

Justerandes signaturer

2 (52)

FflfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

§ 44

Bidrag till Kulturama Gymnasium 2015 .................. ......... .......... 33

§ 45

Bidrag till Mälm·dalens Tekniska Gymnasium 2015 ................... 34

§ 46

Bidrag till Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) 2015 ......... .........35

§ 47

Bidrag till Nya D esigngymnasiet i Nacka AB 2015 .................... 36

§ 48

Bidrag till Plusgymnasiet 2015 .................... ................................ 37

§ 49

Bidrag till Praktiska Sverige AB 20 15 ........................................ 38

§ 50

Bidrag till Rytmus AB 2015 ............... ................. ......... ............... 39

§51

Bidrag till Sandvik Utbildnings AB 20 15 .................................. .40

§52

Bidrag till Stiftelsen stadsmissionen i Stockholm 2015 ............ .41

§ 53

Bidrag till Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor 2015 .................... .42

§ 54

Bidrag till Thorengruppen AB 2015 ............................................ 43

§55

Bidrag till Ä lvdalens Utbildningscentrum AB 2015 .................. .44

§ 56

Förutsättningar och resultat för elever som beviljats
dispens i engelska .................................................... .................... 45

§ 57

Val till kommunala handikapprådet.. ............. ............................. .46

§ 58

Val till integrationsrådet ............................................................. .47

§ 59

Fadderberedningar barn- och utbildningsnämnden ........ ............ .48

§ 60

Återrapportering delegationsbeslut.. ........... ............................. ... .49

§ 61

Anmälningsärenden och skriftlig information ............................. 50

§ 62

Ombyggnation Bjursåsskolan .... ...... .......................... ........ .......... Sl

Justerandes signaturer

3 (52)

FffLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Gymnasiets ekonomi

SKOL0256/14-612
Beslut
l. Nämnden har tagit del av informationen.

2. En grupp bestående av barn- och utbildningsnämndens presidie,
barn- och utbildningschef samt gyrnnasiechef tillsätts och träffas
regelbundet.
3. Återrapportering ska ske vid vmje nämndsammanträde.

Sammanfattning
Tf gymnasiechef Ulrika Forssell redogör för gymnasiets ekonomi inför
2015.
Beslutspunkt l är enligt förvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jessica Wide (S): Införa regelbundna träffar mellan barn- och utbildningsnämndens presidie, barn- och utbildningschef och gymnasiechef.
Jan E Fors (M): Återrapportering vid vmje nämndsamman träde.

Justera ndes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12- 18

Information från ordförande och förvaltning

SKOL0035/14-600
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
•

Utbildningsdag för nämnden kommer att ske den 5 och 6 februari
2015. Heldagen elen 28 januari ändras till att enelast vara sammanträde på eftermiddagen med start 13.15.

•

Information om praktiska saker kring nämndens arbete och administration.

•

IT-samordnare Ingemar Paulsson informerar om digitala plattformar.

•

Barn- och utbildningschef Jonatan Block informerar om turerna
kring julbord som inte avbeställts i tid.

Justerandes signaturer
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Information budgetuppföljning

SKOLOOOB/14-600
Beslut
Nämnden har tagit del av och godkänner informationen.

Sammanfattning
Prognosen efter oktober ligger kvar oförändrad. Barn- och utbildningsförvaltningen bedöms få ett negativt resultat på 24 ,5 mnkr jämfört med
budget 201 4.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Sänds till
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Budget 2015

SKOL000?/14-600
Beslut
Verksamhetsplan för 2015 och ekonomisk plan för 2016 och 20 17
justeras enligt barn- och utbildningsförva ltningens förslag.

Sammanfattning
Kommunfull mäktige fattade den 27 november 2014 beslut om förändrade budgetramar innebärande att tidigare beslutad uppräkning av 2014
års budgetram med l ,O o/o justeras ned till 0,75 o/o och att tillskott erhålls
som kompensation för höjda arbetsgivaravgifter med 800 tkr.
För barn- och utbildningsförvaltningen innebär den sänkta uppräkningsfaktorn att ett besparingskrav lagts på för-, grund- och gymnasieskoleverksamheterna med ca 2 mnkr. Som fö ljd av att regeringens budgetförs lag för 2015 röstades ned så höjs inte arbetsgivareavgifterna vid årsskiftet 2014/2015. Nämndens tillskott läggs därför som en förvaltningsgemensam reserv.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-15.

Sänds till
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg,
fritidshem, förskaleklasser och grundskolor 2015

SKOL0194/14-611
Beslut
Barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklasser och grundskolor fastställs enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Sammanfattning
Lagstiftningen "Offentliga bidrag på lika villkor" gäller från 2010. Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag till friskolor ska beräknas på
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
den kommunala verksamheten. Kommunens budget ska ligga till grund
för beräkning av bidraget. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett
tilläggsbelopp
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 14-12- 1O.

Sänds till
Berörda fristående enheter

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12- 18

Barnpeng till fristående förskolan Aspebo 2015

SKOL0195/14-638
Beslut
Barnpeng till fristående förskolan Aspebo för år 2015 fastställs enligt
§ 19.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnänmden har vid dagens sammanträde, § 19, fastställt bam-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och grundskolor år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att bamoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa barnpeng till fristående
förskolan Aspebo för år 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnelen 2014-12-1 8, § 19, om barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskaleklasser och
grundskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående förskolan Aspebo
Kommunens beslut enligt 8 kap 21 § i skollagen i ärenden om bidrag
till fristående förskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och utbilclningsnänmden Falu kommun, 79 1 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från elen dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräda dig.

Justerandes signaturer
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Barnpeng till fristående förskolan Fröet 2015

SKOL0196/14-638
Beslut
Barnpeng till fristående förskolan Fröet för år 20 15 fastställs enligt§
19.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde,§ 19, fastställt barn-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och grundskolor år 20 15.
Utifrån detta beslut föres lår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa barnpeng till fristående
förskolan Fröet för år 20 15.
Beslutet är enligt förvaltningens förs lag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 14-12-18, § 19, om barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och
grundskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående förskolan Fröet
Kommunens beslut enligt 8 kap 2 1 § i skollagen i ärenden om bidrag
till fristående förskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Fal u kommun, 79 1 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräda dig.

Justera ndes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam m anträdesdatum

2014-12-18

Barnpeng till fristående förskolan Guldgruvan 2015

SKOL0197/14-638
Beslut
Barnpeng till fristående förskolan Guldgruvan för år 2015 fastställs
enligt § 19.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 19, fastställt barn-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och grundskolor år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnelen beslutar att fastställa barnpeng till fristående
förskolan Guldgruvan för år 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnelen 2014-12-18, § 19, om barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och
grundskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående förskolan Guldgruvan
Kommunens beslut enligt 8 kap 21 § i skollagen i ärenden om bidrag
till fristående förskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Fal u kommun, 79 1 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från elen dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräda dig.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Barnpeng till fristående förskolan Nyckelpigan 2015

SKOL01 98/14-638
Beslut
Barnpeng till fristående förskolan Nyckelpigan för år 2015 fastställs
enligt § 19.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde,§ 19, fastställt barn-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och grundskolor år 20 15.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa barnpeng till fristående
förskolan Nyckelpigan för år 20 15.
Beslutet är enligt förvaltningens förs lag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 14-12- 18, § 19, om barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och
grundskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående förskolan Nyckelpigan
Kommunens beslut enligt 8 kap 2 1 § i skollagen i ärenden om bidrag
till fristående förskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Fal u kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skr ivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklaganelet ska vara skriftligen unelertecknat av dig eller någon du givit fullmakt
att företräda dig.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Barnpeng till fristående förskolan Solsidan i Svärdsjö
2015

SKOL0199/14-638
Beslut
Barnpeng till fristående förskolan Solsidan i Svärdsjö för år 2015
fastställs enligt § 19.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnelen har vid dagens sammanträde,§ 19, fastställt barn-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och grundskolor år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnelen beslutar att fastställa barnpeng till fristående
förskolan Solsidan i Svärdsjö för år 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014-12- 18, § 19, om barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskaleklasser och
grundskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående förskolan Solsidan i Svärdsjö
Kommunens beslut enligt 8 kap 21 § i skollagen i ärenden om bidrag
till fristående förskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Fal u kommun, 791 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräda dig.

Justerandes sig naturer
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20 14- 12- 18

Barnpeng till fristående förskolan Talento 2015

SKOL0200/14-638
Beslut
Barnpeng till fristående förskolanTalentoför år 2015 fastställs enligt
§ 19.

Sammanfattning
Bam- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde,§ 19, fastställt barn-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskolektasser och grundskolor år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår bam- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa barnpeng till fristående
förskolanTalentoför år 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 14- 12- 18, § 19, om barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskaleklasser och
grundskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående förskolan Talento
Kommunens beslut enligt 8 kap 21 § i skollagen i ärenden om bidrag
till fristående förskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från elen dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vil ket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig e ller någon du givit fullmakt att företräda dig.

Justerandes signaturer
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§ 26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samma nträdesda tum

2014-12-18

Barnpeng till fristående förskolan Vinden 2015

SKOL0201/14-638
Beslut
Barnpeng till fri stående förskolan Vinden för år 2015 fastställ s enligt
§ 19.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 19, fastställt barn-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritid shem, färskoleklasser och grundskolor år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa barnpeng till fristående
förskolan Vinden för år 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbilclningsnänmden 2014-12-18, § 19, om barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem , förskaleklasser och
grundskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående förskolan Vinelen
Kommunens beslut enligt 8 kap 21 § i skollagen i ärenden om bidrag
till fri stående förskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och
utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit
in till oss inom tre veckor från elen dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräda dig.

Justera ndes signaturer
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§ 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Barnpeng till Guldkornens Pedagogiska omsorg 2015

SKOL0202/14-638
Beslut
Bampeng till fristående pedagogisk omsorg Guldkornens Pedagogiska omsorg för år 2015 fastställs enligt § 19.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde,§ 19, fastställt barn-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklasser och grundskolor år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställ a barnpeng till fristående
pedagogisk omsorg Guldkomens Pedagogiska omsorg för år 20 15.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Bes lut barn- och utbildningsnämnden 2014-12- 18, § 19, om barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskolekl asser och
grundskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående pedagogisk omsorg Guldkornens Pedagogiska omsorg
Kommunens beslut enligt 8 kap 2 1 § i skollagen i ärenden om bidrag
till fris tående pedagogisk omsorg får enligt 28 kap 5 §överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta bes lut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräda dig.

Justerandes signaturer

16 (52)

FffLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträd esdatum

20 14- 12- 18

Barnpeng till Mirjam John Pedagogisk verksamhet Steg
för steg 2015

SKOL0203/14-638
Beslut
Barnpeng till fri stående pedagogisk omsorg Mi1j am John Pedagogisk
verksamhet Steg för steg för år 2015 fastställs enligt§ 19.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 19, fastställt b arn-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskolektasser och grundskolor år 20 15.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställ a barnpeng till fristående
pedagogisk omsorg Mi1j am John Pedagogisk verksamhet Steg för steg
för år 20 15.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014- 12-1 8, § 19, om barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förska leklasser och
grundskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående pedagogisk omsorg Mi1j am John Pedagogisk verksamhet
Steg för steg
Kommunens beslut enligt 8 kap 2 1 § i skollagen i ärenden om bidrag
ti ll fris tående pedagogisk omsorg får enligt 28 kap 5 §överklagas till
all män förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräda dig.

Justerandes signaturer

17 (52)

FffLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12- 18

Elevpeng till friskolan Mosaik 2015

SKOL0204/14-611
Beslut
Elevpeng till fristående skolan Mosaik för år 20 15 fastställs enligt §
19.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 19, fastställt barn-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och grundskolor år 2015.
Utifrån detta beslut föres lår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa elevpeng till fristående
skolan Mosaik för år 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014-12- 18, § 19, om barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och
grundskolor för år 2015.

Sänds till
Friskolan Mosaik
Kommunens beslut enligt 8 kap 21 § i skollagen i ärenden om bidrag
till fristående skolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräda dig.

Justerandes sig naturer

18 (52)

FffLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014- 12-18

Elevpeng till Internationella Engelska skolan AB 2015

SKOL0209/14-611
Beslut
Elevpeng till fristående skolan Intemationella Engelska skolan för år
2015 fastställs enligt § 19.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde,§ 19, fastställt bam-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och grundskolor år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår bam- och utbildningsförvaltningen att bamoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa elevpeng till fristående
skolan lntemationella Engelska skolan för år 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Beslut bam- och utbildningsnämnden 2014-12-18, § 19, om barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och
grundskolor för år 2015 .

Sänds till
Friskolan Internationella Engelska skolan
Kommunens beslut enligt 8 kap 2 1 § i skollagen i ärenden om bidrag
till fristående skolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdoms to l.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräda dig.

Justera ndes signaturer

19 (52)

FFfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Elevpeng till Erlaskolan 2015

SKOL0208/14-611
Beslut
Elevpeng till fristående skolan Edaskolan för år 2015 fastställs enligt
§ 19.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnärrmden har vid dagens sammanträde, § 19, fastställt barn-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och grundskolor år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa elevpeng till fristående
skolan Edaskolan för år 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014-12-18, § 19, om bam-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och
grundskolor för år 2015.

Sänds till
Friskolan Edaskolan
Kommunens beslut enligt 8 kap 21 § i skollagen i ärenden om bidrag
till fristående skolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnärrmden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräda dig.

Justerandes signaturer

20 (52)

FffLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 14- 12-18

Elevpeng till Kunskapskolan i Borlänge 2015

SKOL0205/14-611
Beslut
Elevpeng till fristående skolan Kunskapsskolan i Borlänge för år
2015 fastställs enligt § 19.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 19, fastställt bam-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och grundskolor år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår bam - och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställ a elevpeng till fristående
skolan Kunskapsskolan i Borlänge för år 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014-1 2- 18, § 19, om barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och
grundskolor för år 20 15.

Sänds till
Friskolan Kunskapsskolan i Borlänge
Kommunens beslut enligt 8 kap 21 § i skollagen i ärenden om bidrag
till fristående skolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 79 1 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för d itt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullm akt att företräda dig.

Justerandes signaturer

2 1 (52)

FFfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Elevpeng till Närsjögläntans HVB-hem AB 2015

SKOL0206/14-611
Beslut
Elevpeng till fristående skolan Närsjögläntans HVB -hem AB för år
2015 fastställs enligt§ 19.

Sammanfattning
Bam- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 19, fastställt barn-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, fä rskoleklasser och grundskolor år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa elevpeng till fri stående
skolan Närsjögläntans HVB-hem AB för år 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014-12- 18, § 19, om barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och
grundskolor för år 2015.

Sänds till
Friskolan Närsjögläntans HVB-hem AB
Kommunens beslut enligt 8 kap 21 § i skollagen i ärenden om bidrag
till f ristående skolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 79 1 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräda dig.

Justerandes signaturer

dvJ t\--

22 (52)

FrfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Elevpeng till Söderbaumska skolan 2015

SKOL0207/14-611
Beslut
Elevpeng till fristående skolan Söderbaumska skolan för år 2015
fastställs enligt § 19.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 19, fastställt barn-/elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och grundskolor år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa elevpeng till fristående
skolan Söderhamnska skolan för år 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014-12-18, § 19, om barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, färskoleklasser och
grundskolor för år 2015.

Sänds till
Friskolan Söderbaumska skolan
Kommunens beslut enligt 8 kap 21 § i skollagen i ärenden om bidrag
till fristående skolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagande ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräda dig.

Justerandes signaturer

23 (52)

FffLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014- 12- 18

Elevpeng till Falu gymnasium 2015

SKOL0210/14-612
Beslut
Elevpeng till Falu gymnasium fastställs enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag .

Sammanfattning
Elevpengen bygger på Falu gymnasiums budgeterade kostnader för
respektive program exklusive skolskjutskostnader. Programrektorerna
erhåller elevpeng för huvuddelen av de kostnader som avser personal,
läromedel, skolmåltider, lokaler m.m. Resterande kostnader ansvarar
gyronasiechefen för.
Förvaltningsgemensamma kostnader fördelas inte ut till Falu gymnasium, men ingår i underlag för beräkning av ersättningar från/till andra
huvudmän.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslu tsunderlag
Barn- och utbildningsförva ltningens tjänsteskrivelse 2014-12-16.

Justerandes signaturer

24 (52)

FrfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam m anträdesdatum

2014-12-18

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2015

SKOL0211/14-612
Beslut
l. Bidrag till fristående gymnasieskolor fastställs enligt barn- och

utbildningsförvaltningens förslag för de gyrm1asieprogram som
finns inom Falu gymnasium.
2. Information om bidrag som avser program som Falu gymnasium
inte har men som finns inom Gysamsamverkan skickas separat så
snart dessa finns tillgängliga Uanuari eller februari).

Sammanfattning
Lagstiftningen "Offenliga bidrag på lika villkor" från 2010 gäller. Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag till friskolor ska beräknas på
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
den kommunala verksamheten. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp
och ett tillläggsbelopp.
GyiiD1asiesamverkan (Gysam) sker mellan kommunerna Borlänge,
Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Rättvik,
Smedjebacken, Säter och Vansbro. Bidrag för respektive program regleras med hänvisning till i Gysam fattat beslut.
Bidrag till fristående gymnasieskolor utgår ifrån hemkommunens kostnadsnivå för respektive gymnasieprogram. Om hemkommunen inte har
programmet gäller Gysams prislista och om programmet inte finns
inom Gysam så gäller den så kallade riksprislistan. Justering för administrationskostnader och moms görs i enlighet med lagstiftningen.
Beslutet är enligt förvaltningens förs lag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014- 12-1 8.

Sänds till
Berörda fristående enheter

Justera ndes signaturer

~ %~

25 (52)

FrfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 37

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Interkommunala ersättningar gymnasieskolor 2015

SKOL0212/14-612
Beslut
Interkommunala ersättningar för gymnas ieskolan 2015 fastställs enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag för de kommuner
som inte ingår i Gysamsamverkan.

Sammanfattning
Gymnasiesamverkan (Gysam) sker mellan kommunerna Borlänge,
Falun, Gangef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Rättvik,
Smedjebacken, Säter och Vansbro i syfte att erbjuda ett stort och kvalitativs utbud av utbildningar till samtliga elever.
För 2015 gäller att ersättningar för elever mellan dessa kommuner utgår
från i Gysam fastställd prislista, vilken bygger på ett vägt snitt av ingående kommuners kostnader. Kommunernas kostnader för respektive
program relateras till samtliga elever på dessa program.
Faluns prislista som bygger på självkostnaden gäller för övriga kommuner.
Beslutet är enligt förva ltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-1 2-18.

Justera ndes signaturer

26 (52)

FpfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 38

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Bidrag till Falu Frigymnasium AB 2015

SKOL0213/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan Falu Frigymnasium AB för år
2015 fastställs.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36,
fastställt bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Falu Frigynmasium AB för år 2015.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014-12- 18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 20 15.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Falu Frigymnasium AB

Kommunens beslut enligt 16 kap 52§, 17 kap 31, 35 §§, 19 kap 45 § i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnelen Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från elen dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräde dig.

Justerandes signaturer

27 (52)

FffLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Bidrag till ForshagaAkademin AB 2015

SKOL0214/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan ForshagaAkademin AB för år
2015 fastställs.

Sammanfattning
Bam- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36,
fastställt bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan ForshagaAkademin AB för år 2015.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014-12-18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan ForshagaAkademin AB

Kommunens beslut enligt 16 kap 52§, 17 kap 31,35 §§, 19 kap 45 §i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullm akt att företräde dig.

Justerandes signaturer

28 (52)

FflfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Bidrag till Hagströmska gymnasiet 2015

SKOL0215/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan Hagströmska gymnasiet för år
2015 fastställs.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag till fristående gynmasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnelen beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Hagströmska gymnasiet för år 2015.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnelen 2014-12-18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Hagströmska gymnasiet

Kommunens beslut enligt 16 kap 52§, 17 kap 31 , 35 §§, 19 kap 45 § i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen unelertecknat av dig eller någon du givit full makt att företräde dig.

Justera ndes signaturer

29 (52)

FffLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 14-12- 18

Bidrag till Helixutbildningar AB 2015

SKOL0216/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan Helixutbildningar AB för år
2015 fastställs.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36,
fastställt bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Helixutbildningar AB för år 2015.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014-12-18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Helixutbildningar AB

Kommunens beslut enligt 16 kap 52§, 17 kap 31, 35 §§, 19 kap 45 §i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltn ingsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 79 1 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fu llmakt att företräde dig.

Justerandes signaturer

30 (52)

FFfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Bidrag till Hermods AB 2015

SKOL0217/14-612
Beslut
Biclrag till fristående gymnasieskolan Hermods AB för år 2015
fastställs.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag ti ll fristående gymnasieskolor för år 20 15.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Hermods AB för år 2015.
Bes lutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnelen 2014-12-18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Hermods AB

Kommunens beslut enligt 16 kap 52§, 17 kap 31,35 §§, 19 kap 45 § i
skollagen i ärenden om bidrag till fr istående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltn ingsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket bes lut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräde dig.

Justerandes signaturer

3 1 (52)

F flfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam manträdesdatum

2014-12- 18

Bidrag till Hudik Friskoleutbildning AB 2015

SKOL0218/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan Hudik Friskoleutbildning AB
för år 20 15 fastställs.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnänmden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utb ildningsnänmden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Hudik Friskoleutbildning AB för år 2015.
Beslutet är enligt bam- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 14-12-18, § 36, om bidrag till
fristående gynmasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gynmasieskolan Huclik Friskoleutbildning AB

Kommunens beslut enligt 16 kap 52§, 17 kap 3 1,35 §§, 19 kap 45 §i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överk laga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överk lagandet ska dock adresseras ti ll Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 79 1 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen unelertecknat av dig eller någon du givit fu llmakt att företräde dig.

Jus terandes signaturer

(}N %\-J

32 (52)

FrfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 44

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Bidrag till Kulturarna Gymnasium 2015

SKOL0219/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan Kulturarna Gymnasium för år
2015 fastställs .

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Kulturarna Gynmasium för år 2015.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014-12-18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 2015 .

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Kulturarna Gymnasium

Kommunens beslut enligt 16 kap 52§, 17 kap 31,35 §§, 19 kap 45 §i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från elen dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen unelertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräde dig.

Justerandes signaturer

33 (52)

FrfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Bidrag till Mälardalens Tekniska Gymnasium 2015

SKOL0220/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan Mälm·dalens Tekniska
Gymnasium för år 2015 fastställs.

Sammanfattning
B arn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Mälat·dalens Tekniska Gymnasium för år 2015.
Beslutet är enligt bam- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnelen 2014-12- 18, § 36, om bid rag till
fristående gymnasieskolor för år 20 15.

Sänds till
Fristående gy1m1asieskolan Mälarclalens Tekniska Gymnasium

Kommunens beslut enligt 16 kap 52§, 17 kap 3 1, 35 §§, 19 kap 45 § i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förva ltningsdomstol.
V ill du överklaga detta beslut kan du skriva ti ll Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbilclningsnäim1den Fal u kommun, 791 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från elen dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräde dig.

Justerandes signaturer

34 (52)

FflfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 46

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Bidrag till Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) 2015

SKOL0221 /14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan Nordens Teknikterinstitut AB
(NTI) för år 2015 fastställs.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnänmden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Nordens Teknikterinstitut AB (NTI) för år 2015.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnelen 2014-12-18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Norelens Teknikterinstitut AB (NTI)

Kommunens beslut enligt 16 kap 52§, 17 kap 3 1,35 §§, 19 kap 45 §i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förva ltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnelen Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräde dig.

Justerandes signaturer

35 (52)

FpfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 47

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam m anträdesdatum

2014-12-18

Bidrag till Nya Designgymnasiet i Nacka AB 2015

SKOL0222/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan Nya Designgyrm1asiet i Nacka
AB för år 2015 fastställs.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Nya Designgymnasiet i Nacka AB för år 2015.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014-12-18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Nya Designgymnasiet i Nacka AB

Kommunens beslut enligt 16 kap 52 §, 17 kap 31, 35 §§, 19 kap 45 § i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gyrm1asieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräde dig.

Justerandes signaturer

(JW

~\.--"

36 (52)

F ffLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 48

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Bidrag till Plusgymnasiet 2015

SKOL0223/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet för år 2015
fastställs.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag till fri stående gymnasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fri stående
gymnasieskolan Plusgymnasiet för år 2015.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förs lag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 14-12-18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet

Kommunens beslut enligt 16 kap 52§, 17 kap 31, 35 §§, 19 kap 45 §i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltn ingsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräde dig.

Justera ndes signaturer

37 (52)

F pfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 49

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Bidrag till Praktiska Sverige AB 2015

SKOL0224/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan Praktiska Sverige AB för år
2015 fastställs.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Praktiska Sverige AB för år 2015.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014-12-18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Praktiska Sverige AB

Kommunens beslut enligt 16 kap 52 §, 17 kap 31, 35 §§, 19 kap 45 § i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymHasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förva ltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från elen dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen unelertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräde dig.

Justerandes signaturer

38 (52)

FpfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Bidrag till Rytmus AB 2015

SKOL0225/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan Rytmus AB för år 2015
fastställs.

Sammanfattning
Bam- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag till fristående gymnasieskolor för år 20 15.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Rytmus AB för år 2015.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnelen 2014- 12- 18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Rytmus AB

Kommunens beslut enligt 16 kap 52§, 17 kap 31,35 §§, 19 kap 45 §i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnelen Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fu llmakt att företräde dig.

Justerandes signaturer

39 (52)

FrfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§51

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014- 12- 18

Bidrag till Sandvik Utbildnings AB 2015

SKOL0227/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan Sandvik Utbildnings AB för år
2015 fastställs.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag till fristående gymnasieskolor för år 20 15.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Sandvik Utbildnings AB för år 20 15.
Beslutet är enligt bam- och utbildningsförvaltningens förs lag.

Beslutsunderlag
Beslut bam- och utbildningsnämnden 2014-12-18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Sandvik Utbildnings AB

Kommunens beslut enligt 16 kap 52 §, 17 kap 3 1, 35 §§, 19 kap 45 § i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen unelertecknat av dig eller någon du givit fullm akt att företräde dig.

Justerandes signatu rer

40 (52)

F LUN
Barn- och utbildningsnämnden

§52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samm anträdesdatum

2014-12-1 8

Bidrag till Stiftelsen stadsmissionen i Stockholm 2015

SKOL0228/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan Stiftelsen stadsmissionen i
Stockholm för år 2015 fastställs.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag till fri stående gymnasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående
g ymnasieskolan Stiftelsen staelsmissionen i Stockholm för år 20 15.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 201 4- 12-18, § 36, om bidrag till
fri stående gymnasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Stiftelsen stadsmissionen i Stockholm

Kommunens beslut enligt 16 kap 52 §, 17 kap 3 1, 35 §§, 19 kap 45 § i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gyronasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 79 1 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen unelertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräde dig.

Justerandes sig naturer

41 (52)

F LUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 53

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-1 8

Bidrag till Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor 2015

SKOL0229/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan Stiftelsen Viktor Rydbergs
skolor för år 20 15 fastställs.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor för år 2015.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014-12-18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Stiftelsen Viktor R ydbergs skolor

Kommunens beslut enligt 16 kap 52§, 17 kap 31,35 §§, 19 kap 45 § i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 79 1 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från elen dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit full makt att företräde dig.

Justerandes signaturer

,f\J ~\,v
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FffLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samma nträdesdatum

20 14-1 2-1 8

Bidrag till Therengruppen AB 2015

SKOL0226/14-612
Beslut
Bidrag till fristående gymnasieskolan The rengruppen AB för år 2015
fastställs.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Therengruppen AB för år 2015.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsundedag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014-12- 18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Therengruppen AB

Kommunens beslut enligt 16 kap 52 §, 17 kap 3 1, 35 §§, 19 kap 45 § i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva ti ll Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från elen dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överk lagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fullmakt att företräde dig.

Justera ndes signaturer

w ~\rv
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F ~LUN
Barn- och utbildningsnämnden

§55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Bidrag till Älvdalens Utbildningscentrum AB 2015

SKOL0230/14-612
Beslut
Bidrag till fri stående gymnasieskolan Älvdalens Utbildningscentrum
AB för år 2015 fastställs.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 36, fastställt bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2015.
Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barnoch utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående
gymnasieskolan Älvdalens Utbildningscentrum AB för år 2015.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2014- 12- 18, § 36, om bidrag till
fristående gymnasieskolor för år 2015.

Sänds till
Fristående gymnasieskolan Älvdalens Utbildningscentrum AB

Kommunens beslut enligt 16 kap 52§, 17 kap 3 1, 35 §§, 19 kap 45 §i
skollagen i ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i
Falun. Överklagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden Falu kommun, 791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har
för ditt överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller någon du givit fu llmakt att företräde dig.

Justerandes signaturer

44 (52)

FFfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§56

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Förutsättningar och resultat för elever som beviljats
dispens i engelska

SKOL0173/14-619
Beslut
l. Nämnden har tagit del av informationen.
2. Återremiss då uppdraget kvarstår.
3. Åtenaporteras under våren 2015.

Sammanfattning
skolkontoret fick den 6 oktober 2014 i uppdrag att utreda förutsättningarna och resultat för elever som har beviljats dispens i engelska vid
ansökan till gymnasiet. skolkontoret skulle ge förslag på möjligheter att
på bästa sätt tillgodose dessa elever en gymnasial utbildning. I förslagen
bör ekonomiska konsekvenser beaktas. Resultat av utredningen ska
meddelas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december
2014.
Beslutets punkt l är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-24.
Protokollsutdrag barn- och utbildningsutskottet 2014-10-06, § 95.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jessica Wide (S) med flera: Återremiss då uppdraget
kvarstår. Återraporteras under våren 2015.

Sänds till
Antagningsberedningen

Juste randes signaturer
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FrfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§57

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Val till kommunala handikapprådet

SKOL0002/14-600
Beslut
Per Pettersson (C) utses som ordinarie representant i kommunala
handikapprådet och Björn Ljungqvist (M) till ersättare.

Sammanfattning
Kommunala handikapprådet är ett organ för samverkan och ömsesidig
information mellan kommunens alla nämnder och styrelser samt företrädare för handikapporganisationerna inom kommunen.
I och med ny mandatperiod ska barn- och utb ildningsnämnden utse
representant och ersättare i kommunala handikapprådet.
Vid dagens sammanträde välj s en ordinarie representant från majoriteten och en ersättare från oppositionen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jess ica Wide (S): Per Pettersson (C) utses till ordinarie representant i kommunala handikapprådet och Björn Ljungqvist (M) till ersättare.

Sänds till
Kommunala handikapprådet

Justera ndes signaturer
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FffLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Val till integrationsrådet

SKOL0002/14-600
Beslut
Liza Lundberg (S) utses som ordinarie representant i integrationsrådet och V anessa Ebrahim (FP) till ersättare.

Sammanfattning
Falu kommuns integrationsråd imättades efter ett beslut i kommunfullmäktige i september 2003. Integrationsrådets huvuduppgift är att genom
sina representanter bidra till en ökad måluppfyllelse av Integrationspolitiska program för Falu kommun. Rådet fungerar även som ett bollplank
för organisationer av olika slag som arbetar med mångfaldsrelaterade
frågor.
I rådet ska ingå representanter för ett antal nyckelaktörer däribland
barn- och utbildningsnämnden.
Vid dagens sammanträde väljs en ordinarie representant från majoriteten och en ersättare från oppositionen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande J essica Wide (S): Liza Lundberg (S) utses till ordinarie representant i integrationsrådet och Vanessa Ebrahim (FP) till ersättare.

Sänds till
Integrationsrådet (AIK)

Justera ndes signaturer

Jvv

%~
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F rfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§59

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Fadderberedningar barn- och utbildningsnämnden

SKOL0232/14-609
Beslut
l. Ledamöter utses enligt förslag utifrån reviderad arbetsordning
för nämndens fadderberedningar.
2. Frågor för fadderberedningar att särskilt beröra godkänns.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnänmden beslutade den 12 november att inrätta
fadderberedningar för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.
Nämnden beslutad även med mindre justering av arbetsordningen. Till
sammanträdet i december ska majoritet och opposition ta fram förslag
på ledamöter i respektive beredning.
Arbetsordning för fadelerberedningar har rev iderats utifrån nämndens
beslut och fördelning mellan majoritet och opposition i nämn den.
Frågor som fadderberedningarna särskilt ska beröra är
•

Följ a arbetet utifrån skollag och läroplan, samt få information om
detta av skolformschefen.

•

Följ a arbetet med det pedagogiska ledarskapet på enhetsnivå.

•

Följ a hur man arbetar med kvalitet på enhetsnivå, blandarmat genom
att följ a arbetet med uppföljning av barn och elever.

B es lutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
R eviderad arbetsordning för barn- och utbildningsnämnelens fadelerberedningar 2014- 12- 1O.
B arn- och utbildningsförvaltningens lista på faddrar 201 4-1 2-10.
Barn- och utbildningsförvaltningens tj änsteskrivelse 201 4- 11-2 1.

Sänds till
Skolfonnschefer

j

Justerandes sig naturer
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FFfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014- 12-18

Återrapportering delegationsbeslut

SKOL0005/14-600
Beslut
Nämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning
Beslut som tagits på delegation redovisas i sammanställning.
Dokumenten finns med i pärm vid sammanträdet.
Beslutet är enligt förvaltningens förs lag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning 20 14-11-2 1.

Justerandes signaturer
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FpfLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 14-12- 18

Anmälningsärenden och skriftlig information

SKOL0035/14-600
Beslut
Nämnden har tagit del av anmälda ärenden.

Sammanfattning
Redovisning av anmälningsärenden och skriftlig information enligt
sammanställning.
Dokumenten finns med i pärm vid sammanträdet, de kan även läsas
från kommunens hemsida om inte offentlighets- och sekretesslagen
eller personuppgiftslagen lägger hinder i vägen.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning 2014-11-21.

Justerandes signaturer
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FffLUN
Barn- och utbildningsnämnden

§ 62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014- 12-18

Ombyggnation Bjursåsskolan

SKOL0241 /14-291
Beslut
l.

Lokalprogrammet för nya Bjursåsskolan fastställs .

2.

Storlek på den nya skolbyggnaden fastställs.

3.

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med kommunfastigheter, säkerställa en evakueringslösning för befintlig verksamhet under byggperioden.

4.

En kostnadskalkyl och en tidsplan för projektet ska tas fram i
samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och
kommunfastigheter.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens fastighetsutskotts sammanträde den 15 oktober
2014 beslutades att ge uppdraget till kommunfastigheter att fortsätta
projektering av en ny skolbyggnad i Bjursås.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samverkan med kommunfastigheter, personal och skyddsombud på Bjursåsskolan, tagit fram lokalprogram och ritningsförslag för en ny skolbyggnad.
Lokalprogram och storlek på byggnaden behöver fastställas, samt kostnadskalkyl och tidsplan för färdigställandet tas fram.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-18.

Förslag till beslut på sammanträdet
Per Pettersson (C) med instämmande av Håkan Hammar (M) och Roger
Stål (S): Enligt förvaltningens förslag.
Jan E Fors (M): Enligt förvaltningens förslag under förutsättningar att
hittills planerade budgetramar hålls.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer

.Jrl

b\--
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FffLUN
Barn- och utbildningsnämnden

Sänds till
Kommunstyrelsens serviceutskott
Kommunfastigheter

Justerandes signaturer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 14-12-18

52 (52)

