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§ 83 Information från ordförande och förvaltning 

 BUN0026/16-600 
  
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 

• Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda      
BUN024916-00                        
Kommunfullmäktige antog den 16 juni 2016 Riktlinjer vid hot, våld och 
allvarliga trakasserier mot förtroendevalda. 
 

• Skapande skola                                
BUN0067/15-611                                        
Barn- och utbildningsnämnden bordlade den 26 augusti 2015 ärendet Be-
gäran om medel Skapande skola 2015-2016. Begäran är inte längre aktuell 
eftersom budgeten kommit i balans och Skapande skola ryms inom ordina-
rie budget. 

 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda, antagen av 
kommunfullmäktige 2016-06-16. 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-26 § 104. 
__________________________________________________________________ 
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§ 84 Information samverkansmodellen 

 BUN0158/16-624 
  
Beslut   
           

1. Nämnden har tagit del av informationen. 
’ 

2. Återrapportering till nämnden vilka effekter samarbetet gett ska ske senast 
i juni 2017. 

 
Sammanfattning 
Elevhälsans verksamhetschef Anna Hellström informerar att en lokal överens-
kommelse mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna som ska tas fram utifrån 
Region Dalarnas länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbe-
te kring barn och unga 0-17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsned-
sättning. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av Jan E Fors förslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan E Fors (M): Återrapportering till nämnden vilka effekter samarbetet gett ska 
ske senast i juni 2017. 

__________________________________________________________________ 
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§ 85 Svar på remiss Beslut om Länsövergripande 

överenskommelse ungdomsmottagningar 
 BUN0158/16-624  
 
Beslut   
           

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom att ett lokalt avtal kring 
ungdomsmottagningar godkänns i enlighet med Region Dalarnas förslag. 

 
Sammanfattning 
Region Dalarnas direktion beslutade den 15 juni 2016 att kommuner och landsting 
rekommenderades att godkänna länsövergripande överenskommelse om ung-
domsmottagningar samt teckna lokala avtal som reglerar den lokala verksamheten 
och fastställer ansvars- och kostnadsfördelning mellan parterna.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-16. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Liza Lundberg (S): Enligt förvaltningens förslag.  
__________________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 
Stadskansliet 
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§ 86 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L) och 

Mattias Ohlsson (L) Vikariepool för lärare i grund-
skola och gymnasium 

 BUN0049/16-008 
  
Beslut   
Förslag till kommunfullmäktige 
   

1. Intentionen i motionen från Liberalerna Falun bifalls. 
 

2. Kommunstyrelsen får uppdra till personalkontoret att, i samverkan med 
barn- och utbildningsförvaltningen, utreda upplägg och förutsättningar 
inklusive kostnadskalkyler med ett breddat uppdrag där grundskolans 
respektive gymnasiekolans lärarvikarier tillsätts via bemanningscenter.  

 
Reservation 
Jan E Fors (M), Björn Ljungqvist (M), Annica Alenius (M) och Frida Gommel 
(L) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér och Mattias Ohlsson har väckt en motion om vikariepool för 
lärare i grundskola och gymnasium och lämnat följande förslag: 
 

1. Liberalerna Falun föreslår att Falu kommun inrättar en vikariepool som  
    förmedlar lärare för vikariat i kommunens grundskolor och på gymnasiet.  
    Poolen kan bestå av både tillsvidareanställda och timanställda.  
2. Liberalerna Falun föreslår att lärare som går i pension som rutin erbjuds att  
    göra en intresseanmälan för att arbeta som vikarie.  
3. Liberalerna Falun föreslår att det ska vara lätt att via Faluns hemsida an 
    mäla intresse för att vikariera som lärare.  

 

Förvaltningen delar inte motionsställarnas uppfattning att en vikariepool är formen 
som ska lösa förmedlingen av lärarvikarier, men detta behöver närmare utredas.  

Förslag/yrkande två och tre kanske går att lösa redan i ett mer kortsiktigt perspektiv 
och skulle innebära en viktig förändring utifrån enhetlighet och attraktiv arbetsgivare. 
Dessa delar behöver dock utredas och förankras i barn- och utbildningsförvalt-
ningen. 

Beslutet är enligt det förvaltningsgemensamma förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens gemensamma 
tjänsteskrivelse 2016-08-08. 

Motionen. 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 8 (20) 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden           Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan E Fors (M), Björn Ljungqvist (M), Annica Alenius (M) och Frida Gommel 
(L):                   

1. Bifalla motionen från Liberalerna Falun.                  
2. Barn- och utbildningsnämnden i samband med motionens antagande föreslår att   
    kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen (genom personalkon-  
    toret) att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden (genom förvalt-     
    ningen) utforma realiseringen inom befintliga strukturer.   
 
Jessica Wide (S), Liza Lundberg (S), Roger Stål (S), Joakim Storck (C), Erik 
Eriksson (MP) och Anton Ek (V): Enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
eget med fleras förslag.  
__________________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ledningsförvaltningen 
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§ 87 Återrapportering av analys av GYSAM 

 SKOL0071/11-612 
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden fick den 10 mars 2016 i uppdrag av kommunfull-
mäktige att genomföra en analys av Gysam och återrapprotera denna i augusti 
2016. 

Gymnasiechef och gymnasieskolans rektorer har analyserat styrkor respektive 
svagheter i nuvarande samverkansavtal och lämnat förslag på innehåll i nytt avtal 
inför omförhandling. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse 2016-08-24. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-18. 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-03-10 § 47. 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-02-24 § 16. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Jessica Wide (S): Enligt förvaltningens förslag. 
__________________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 88 Information elevers val i förhållande till regionens 

behov 

 BUN0141/16-612 
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Skolkontoret, nuvarande barn- och utbildningsförvaltningen, fick i oktober 2013 i 
uppdrag att ta initiativ till fortsatt diskussion kring trender av elevers val i förhål-
lande till regionens behov av framtida kompetensförsörjning.  

Gymnasiechef Johan Svedmark informerar om trender i elevernas val, samt vad 
som görs för att få detta att stämma överens mot regionens behov. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2013-10-14        
§ 45. 

__________________________________________________________________ 
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§ 89 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Bevara 
Teknikverkstan i Falu kommuns regi 

 BUN0319/15-008  
 
Beslut   
 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar konsekvensanalysen som sin egen. 
 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  

 
 
Protokollsanteckning 
Björn Ljungqvist (M): När det ursprungliga besparingsförslaget, som innefattade 
nedläggning av Teknikverkstaden, lades så saknades det genomarbetade förslag 
för hur verksamheten skulle substitueras. Vi från M och L upplevde det som att 
man rakt av lade ned en verksamhet med stor potential att utgöra ett stöd i under-
visningen av NO-ämnen i grundskolan. Detta trots att det råder politisk enighet 
om att intresset för NO-ämnen måste hållas uppe. Nu upplever vi att BUF arbetar 
aktivt och på ett bra sätt med att skapa alternativa metoder för att nå detta mål. Vi 
kan därför sätta punkt för de ganska konfliktfyllda diskussionerna och bifalla för-
valtningens analys. Avslutningsvis kommer vi även fortsättningsvis bevaka att 
fokuset på att lyfta intresset för NO-ämnena redan tidigt i grundskolan inte faller 
bort.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige återremitterade den 14 april 2016 ärendet för att ta fram en 
konsekvensanalys av vad beslutet att lägga ned Teknikverkstaden innebär för våra 
barn och samhället. Analysen bör utgå från att barn- och utbildningsförvaltningen 
får ett extra anslag på 1,5 mnkr från kommunfullmäktige för att behålla verksam-
heten.  

Samtidigt som beslut fattades om nedläggning av Teknikverkstan har arbetet med 
att utveckla undervisningen inom naturvetenskap och teknik fortgått. Målet är att 
barn och elever ska få en ännu bättre undervisning. Förvaltningen har tagit fram 
en plan för att sammanslå kompetensen inom Teknikverkstan med det systematis-
ka kvalitetsarvetet. Detta har skett med stöd av Ljungbergsfonden och Högskolan 
Dalarna under namnet Science and Challenge. Dessutom har förvaltningen satt fo-
kus på digital utveckling av verksamheterna, för att eleverna ska få möjlighet att 
utveckla förmågor de behöver för sin samtid och framtid.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-16. 
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Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-04-14 § 85. 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-02-24 § 22. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-03. 

Motionen 2015-12-09. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Jessica Wide (S) och Björn Ljungqvist (M): Enligt förvaltningens 
förslag.  
__________________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 90 Information budgetuppföljning  
 BUN0008/16-600 
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av och godkänner informationen.  
 
Sammanfattning 
Resultatet för 2016 beräknas efter juli månad till plus 4,1 mnkr.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Prognos 2016 (utfall augusti). 

__________________________________________________________________ 
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§ 91 Information om arbetet med verksamhetsplan 2017 

 BUN0007/16-600 
  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Yuval Chulati och förvaltningschef Jonatan Block informe-
rar nämnden om arbetet med verksamhetsplan 2017 utifrån kommunstyrelsens nya 
styrmodell. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
__________________________________________________________________ 
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§ 92 Information statsbidrag 

 BUN0211/15-609  
 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Yuval Chulati redogör för vilka generella statsbidrag som 
ingår i den påse pengar kommunen får från staten, samt vilka riktade statsbidrag 
som kan sökas och förutsättningar för detta. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning riktade statsbidrag 2016-2017. 

Sammanställning generella statsbidrag 2016-2017. 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-10-21 § 125. 
__________________________________________________________________ 
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§ 93 Information komplettering 

kompetensförsörjningsplan 

 BUN0144/15-027 
  
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av och godkänner informationen. 
 
Sammanfattning 
När kompetensförsörjningsplan för barn- och utbildningsförvaltningen fastsälldes 
i november 2015 gav barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att 
komplettera kompetensförsörjningsplanen med en bilaga gällande hur personal-
situationen med anledning av flyktingsituationen skulle hanteras, samt lägga till 
ett avsnitt om utbildning för kompetensrekrytering och ett avsnitt om komptens-
utveckling.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-15. 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 § 146. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Jessica Wide (S): Enligt förvaltningens förslag.  
__________________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 
Ledningsförvaltningen, personalkontoret 
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§ 94 Vistelsetid på förskola 

 BUN0165/16-634 
 
Beslut   
 

1. Vistelsetiden för asylsökande barn utökas upp till 30 timmar i veckan. 
Detta för att hindra marginalisering, segregering och för att möjliggöra 
integrering av barnen i förskolan. 
 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka verksamhetsmässiga konsek-
venser och kostnader det skulle innebära att erbjuda utökad vistelsetid upp 
till 30 timmar i veckan för barn till arbetssökande. 

 
Sammanfattning 
Utvidgad vistelsetid upp till 30 timmar i vecka för asylsökande barn i förskolan 
kan bidra till integration av barn och familjer i det svenska samhället.  

Med nuvarande ekonomiska förutsättningar kan utökad vistelsetid i förskolan inte 
erbjudas barn till arbetssökande vårdnadshavare. Utifrån ett barnperspektiv är det 
önskvärt att kunna erbjuda vistelsetid upp till 30 timmar i vecka för även dessa 
barn, det kräver dock utökade medel till verksamheten.   

Förvaltningen föreslår att vistelsetiden för asylsökande barn utökas upp till 30 
timmar per veckan, samt att vistelsetiden för barn till arbetssökande bibehålls, det 
vill säga 15 timmar per vecka.  

Beslutets första punkt är enligt förvaltningens förslag, andra punkten enligt 
ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens två tjänsteskrivelser 2016-08-16. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anton Ek (V), Jan E Fors (M) och Madelene Vestin (SD): Enligt förvaltningens 
förslag gällande asylsökande barn. 

Ordföranden Jessica Wide (S) med instämmande av Liza Lundberg (S): Enligt 
förvaltningens förslag gällande asylsökande barn. Förvaltningen får i uppdrag att 
utreda vilka verksamhetsmässiga konsekvenser och kostnader det skulle innebära 
att erbjuda utökad vistelsetid upp till 30 timmar i veckan för barn till 
arbetssökande.  
__________________________________________________________________ 
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§ 95 Information reviderade styrdokument 
 BUN0081/16-600 
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Styrdokumenten kring samverkan mellan skolformerna för övergång mellan 
förskola/familjedaghem och förskoleklass/skola/fritidshem, samt mellan grund-
skola och gymnasieskola har reviderats och antagits på tjänstemannanivå.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-23. 
__________________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 
Webbagent 
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§ 96 Återrapportering delegationsbeslut 
 BUN0005/16-600  
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning 
Beslut som tagits på delegation ska återredovisas till nämnden. Vid dagens sam-
manträde redovisas sammanställning av delegationsbeslut som är upprättade 
och/eller diarieförda till och med den 7 augusti 2016.  
 

Delegationsbeslut som inte är sekretessbelagda finns med i pärm vid samman-
trädet. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-08. 
__________________________________________________________________ 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (20) 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden           Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 97 Anmälningsärenden och skriftlig information 

 BUN0027/16-600 
 
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av anmälda ärenden och skriftlig information.  
 
Sammanfattning 
Redovisning av anmälningsärenden och skriftlig information sker vid varje 
nämndsammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas handlingar diarieförda 
till och med den 7 augusti 2016. 
 

Dokumenten finns med i pärm vid sammanträdet. De kan även läsas från kom-
munens hemsida om inte offentlighets- och sekretesslagen eller personuppgifts-
lagen lägger hinder i vägen. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-08. 
__________________________________________________________________ 
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