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FfllfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-06-15 

§ 74 Pedagogisk kommunikations- och 
samarbetsplattform 

BUN0036/16-600 

Beslut 

l . Förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med Google för användning av 
Google Apps for Education, härefter benämnt som GAFE. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med 
Google för användning av GAFE. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med vår 
partner Wizkids för hantering av personuppgifter i samband med integra
tion med våra administrativa system och för transport av användarrlata till 
GAFE. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att skapa en införande- och en förvaltnings
organisation för att säkerställa att innehållet i den bifogade risk- och sår
barhetsanalysen, RSA, blir ett levande dokument över tid. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningens i Falun verksamheter har behov av en kom
munikations- och samarbetsplattform som är utvecklad för pedagogiskt arbete. 
Som ett resultat av att samhället mer och mer använder internet som bas för kom
munikation och samverkan, och där man samtidigt använder olika typer av enhe
ter (devices) såsom datorer, plattor och mobiltelefoner, skapar det ett behov av åt
komst med dessa olika enheter. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en utredning om vilken leverantör 
som är lämpligast och barn- och utbildningschefen har tillsammans med service
chefen beslutat att satsa på GAFE. Detta fick nämnden information om den 27 
april 2016. Nämnden beslutade då att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
implementeringsstrategi för digitaliseringsprocessen, vilken återredovisas vid 
dagens sammanträde. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tj änsteskrivelse 2016-06-15. 

Digitaliseringsprocessen med tillhörande projekt. 

Beslutet skickas till 
IT -chefen Serviceförvaltningen 

4 (13) 



F LUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-06-15 

§ 75 Information lokalförsörjningsplan 
BUNOI22/ 16-29 1 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att ta fram en 
lokalförsötjningsplan som innehåller en långsiktig kapacitetsplanering, en plan 
och uppföljning av underhåll av lokaler, samt vilka lokalprojekt som skall initieras 
och genomföras. I maj-nämnden 2016 redovisades elevantalsprognosen baserad 
på befolkningsprognos och en elevrörlighetsmodell som Sweco tagit fram på upp
drag av förvaltningen. 

I samarbete med serviceförvaltningen har förvaltningen kartlagt status samt peda
gogisk och teknisk kapacitet för skollokaler, samt utfört en analys av förväntat 
elev- och barnantal utifrån Swecos elevantalsprognos och den senaste befolk
ningsprognosen från SCB. Utifrån denna analys har de mest akuta lokalbehoven 
identifierats. Rapporten ger också information om i vilka områden lokalbehoven 
behöver utredas ytterligare. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 16-06-07. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 76 På lika villkor 

BUNOI 13/16-609 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-06-15 

l. Kursplan för På lika villkor och dess kriterier för jämställdhetscertifiering 
fastställs. 

2. Uppdra åt förvaltningen att i det systematiska kvalitetsarbetet gällande 
likabehandling redovisa arbetet för att uppnå en jämställd förskola och 
skola i enlighet med skollag och läroplaner. 

3. Uppdra åt förvaltningen att aktivt verka för att alla verksamheter använder 
sig av På lika villkor som ett verktyg för att uppnå och upprätthålla ett 
aktivtjämställdhetsperspektiv i verksamheterna. 

4. Uppdra åt förvaltningen att synliggöra På lika villor i sin interna och 
externa kommunikation. 

Sammanfattning 
På lika villkor är en utbildning som startades i Falu kommun år 1994. Det var 
gymnasieadjunkt Rita Liedholm som uppmärksammat ojämställda förhållanden 
inom utbildningsväsendet och hon hade en tanke om hur detta kunde ändras. Rita 
Liedholm gavs möjlighet att utarbeta och implementera en utbildning som riktade 
sig till pedagoger inom förskola och skola. På 1990-talet var hennes ideer i mångt 
och mycket både nydanande och kontroversiella. 

Under de snart 23 år som På lika villkor har existerat har lagstiftningen kring jäm
ställdhet i förskola och skola förändrats . Intresset för jämställdhet/genus och kun
skapsnivån i frågan har ökat markant. Förändringarna i skolans styrdokument till
sammans med ny kunskap om jämställdhet kopplat till utbildning att På lika vill
kors koncept behöver omformas så att det svarar bättre mot nutidens krav och 
behov. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-0 l. 

Ordförandens skrivelse 2016-06-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Jessica Wide (S): Enligt förvaltningens förslag med tillägg att upp
dra åt förvaltningen att i det systematiska kvalitetsarbetet gällande likabehandling 
redovisa arbetet för att uppnå en jämställd förskola och skola i enlighet med skol
lag och läroplaner, uppdra åt förvaltningen att aktivt verka för att alla verksamhe
ter använder sig av På lika villkor som ett verktyg för att uppnå och upprätthålla 
ett aktivt jämställdhetsperspektiv i verksamheterna, samt att uppdra åt förvalt 
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F LUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-06-15 

ningen att synliggöra På lika villor i sin interna och externa kommunikation. 

Beslutet skickas till 
Bedömningsgruppens ledamöter 

Certifierade förskolor och skolor 
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Ff'fLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-06-15 

§ 77 Redovisning av åtgärder för att minska 
sjukskrivningstalen 

BUN0251/15-026 

Beslut 

l. Nämnden har tagit del av informationen. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att årligen redovisa sjukskrivningsstatistik 
samt åtgärder för att minska sjuktalen på enhetsnivå. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden fick redovisning av sjukskrivningsstatistiken på 
sammanträdet den 25 november 2015. På sammaträdet beslutade nämnden att ge 
förvaltningen i uppdrag att redovisa åtgärder för att minska sjukskrivningstalen 
och återkomma till nämnden. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-25. 

Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöverkets vägledning Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö. 
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F LUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-06-15 

§ 78 l nformation budgetuppföljning 

BUN0008116-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av och godkänner informationen. 

Sammanfattning 

Resultatet för 2016 beräknas efter april månad till + 2, l mnk.r. I utfallet -17,7 mnkr 
ingår kostnader för retroaktiv ersättning till fristående gymnasieskolor med 18,5 
mnkr. Detta kommer att finansieras med reserverade medel. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Periodrapport efter maj. 

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 
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F~LUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-06-15 

§ 79 Presentation av budgetförslag 2017 

B UN0007/16-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning 

Information om majoritetens budgetförslag, konsekvenser för barn- och utbild
ningsnämnden, samt vilka processer förvaltningen arbetar med utifrån förslaget. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Majoritetens förslag 2016-05-30, Årsplan med budget 2017-201 9 Falu kommun. 
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F FfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-06- 15 

§ 80 Information från ordförande och förvaltning 

BUN0026/16-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

• Presentation av nye verksamhetschefen för förskolan 
Förskolans verksamhetschef Aini-Leena Niva presenterade sig. 

• Förvaltningsrättens dom gällande bidrag 2015 
Tre frigymnasier har överklagat bidraget för 2015, men Förvaltningsrätten 
har nu avslagit överklagandet. 

• Ny grundskalechef 
Det är klart att Gustaf Malmberg blir ny grundskalechef från september. 

• Upptaktsmiddag den 23/8 2016 
Inbjudan kommer. 

• Nämnden den 2119 2016 
Septembernämnden blir en heldag. Information från verksamheterna på 
förmiddagen och nämnmöte på eftermiddagen. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-06-1 5 

§ 81 Aterrapportering 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 diarieförda till 
och med den 27 maj 2016. 

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

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 16-05-27. 
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FF'fLUN 
Falu kommun 
Bam- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-06-15 

§ 82 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 
vmje nämndsammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas handlingar 
diarieförda till och med den 27 maj 2016. 

Dokumenten fitms med i pärm vid sammanträdet. De kan även läsas från 
kommunens hemsida om inte offentlighets- och sekretesslagen eller person
uppgiftslagen lägger hinder i vägen. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 16-05-27. 
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