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FFfLUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 11 Förändring av föredragningslistan 

BUN0001 /15-600 

Beslut 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

• Tillkommande ärende: Undertecknande av särskilt samverkansavtal 
för nationell idrottsutbildning. 

• Tillkommande information från förvaltningen: lntemationellt 
samarbete och nationell idrottsutbildning kanotslalom. 

Justerandes signaturer 
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FffLUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

§ 12 Information om Centrum för flerspråkighet 

SKOL0214/13-616 

Beslut 

l. Nämnden har tagit del av informationen. 

2. skolnämndens beslut från augusti 2012 att få redovisning av riktlin
jer, åtgärder och kartläggning av svenska som andraspråk två gånger 
per år upphävs. 

Sammanfattning 
skolnämnden beslutade den 29 augusti 2012 att skapa en mottagningsgrupp 
och introduktion av nyanlända barn och elever. Samtidigt beslutades att 
redovisning av riktlinjer, åtgärder och kartläggning av svenska som andra
språk skulle ske två gånger per år. 

Rektor Katarina Tegmark informerar om verksamheten vid Centrum för 
flerspråkighet som startade för ungefär ett år sedan. Verksamheten genom
för mottagningssamtal som är den första kontakten för nyanlända barn och 
elever. Förskolebarn slussas vidare ti ll förskoleverksamheten och elever på 
gymnasiet s lussas till Introduktionsprogrammets (IM) språkintroduktion. 
För elever i grundskolan görs en bedömning utifrån mottagningssamtalet om 
eleven ska bötj a direkt på den ordinarie skolan eller gå en tid på Centrum 
för flerspråkighet för kartläggning av ämneskunskaper och undervisning i 
introduktionsklass. 

Beslut l är enligt förvaltningens förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jessica Wide (S): Skolnämndens tidigare beslut om redovisning 
av riktlinjer, åtgärder och kartläggning av svenska som andraspråk två 
gånger per år upphävs. 

Justerandes signaturer 
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FffLUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

§ 13 Information från ordförande och förvaltning 

BUN0017/15-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

• Internationellt samarbete med Kina 

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott tillstyrkte den 15 septem
ber 2014 en förstudieansökan för internationellt samarbete med Kina. 

Efter utvärdering av ett eventuellt samarbete har det beslutats att inget 
samarbete med Kina ska ske. 

• NIU utbildning kanotslalom 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 januari 2015 att ställa sig 
bakom ansökan om nationell idrottsutbildning ibland annat kanotslalom. 

Förvaltningen fick därefter vetskap om att Svenska Kanotförbundet inte 
ställde sig bakom ansökan, varför ingen ansökan gällande kanotslalom 
gjordes. 

• Lokalbehov 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 j anuari 2015 att åter
rapportering från samråd kring lokalbehov i Svärdsjö skulle ske vid da
gens sammanträde. 

B i trädande barn- och utbildningschef Torbjörn Femkvist informerar från 
mötet i Svärdsjö. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Justerandes signaturer 
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FflfLUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 14 Information gymnasiets ekonomi 

SKOL0256/14-612 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

Nämnden har tagit del av och godkänner informationen. 

Sammanfattning 
Med anledning av gymnasiets förmodade underskott 2015 beslutade bam
och utbildningsnämnden den 18 december 2014 att en grupp bestående av 
nämndens presidie, bam- och utbildningschef samt gymnasiechef regelbun
det skulle träffas och att återrapportering av planerade åtgärder ska ske vid 
varje sammanträde. 

B am- och utbildningschef J onatan Block lämnar lägesrapport från det arbe
tet som pågår för att få gymnasiets ekonomi i balans och vilka åtgärder som 
planeras. Förvaltningschefen meddelar att förhoppningen är att ett nollresul
tat kommer att uppnås. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Justerandes signaturer 
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FflfLUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

§ 15 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2014 

SKOLOOOB/14-600 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden har fått information om verksamhets
berättelse och årsredovisning 2014 och godkänner denna för den tid 
de ansvarat för verksamheten (från den 7 november 2014). 

2. För den tid kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott ansvarat 
för verksamheten översänds verksamhetsberättelsen till kommun
styrelsen för godkännande. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse och 
årsbokslut för 2014. Det totala resultatet för förvaltningen visar ett under
skott på 19,7 mnkr. Förskoleverksamheten redovisar ett överskott på 7,4 
mnkr, grundskaleverksamheten redovisar ett positivt resultat på l ,4 mnkr, 
gymnasiet inklusive vuxenutbildningen redovisar ett underskott på 29 mnkr 
och barn- och utbildningsnämnden ger ett överskott på 0,4 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jessica Wide (S) med instämmande av Jan E Fors (M): Nämn
den godkänner verksamhetsberättelse 2014 för den tid de ansvarat för verk
samheten (från 7 november 2014). För den tid barn- och utbildningsutskottet 
ansvarat för verksamheten översänds verksamhetsberättelsen till kommun
styrelsen för godkännande. 

Sänds till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 

Justerandes signaturer 
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FrfLUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 16 Information budget 2016 

BUN0007/15-600 

Beslut 

l. Nämnden har tagit del av informationen. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

2. Det underlag som går vidare till budgetdialog anses som preliminärt 
tills det godkänts vid nämndsammanträdet i mars. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Jonatan Block informerar utifrån förutsättningar 
för budgetarbetet 2016-18. 

Beslutets punkt l är enligt förvaltningens förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Pettersson (C) och J an E Fors (M): Dialogunderlaget är preliminärt ti lls 
det godkänts av nämnden vid marssammanträdet 

Sändstill 
Ekonomikontoret 

Justerandes signaturer 
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FffLUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

§ 17 skolhälsovårdens verksamhetsprogram 

SKOL0269/13-624 

Beslut 

Revidering av verksamhetsprogram för skolhälsovården (den 
medicinska delen av elevhälsan) godkänns. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsutskottet fastställde i december 2013 verksamhetspro
gram för skolhälsovården. 

Med anledning av att socialstyrelsen och skolverket kommit ut med en väg
ledning för elevhälsan har vissa justeringar gjorts i basprogrammet för skol
hälsovården. Det har även gjorts vissa ändringar i lagtexter. Revidering av 
skolhälsovårdens verksamhetsprogram har skett utifrån detta. 

Beslutet är enligt förvaltn ingens förslag. 

Bes l ut s underlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-07. 

Justerandes signaturer 
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FpfLUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

§ 18 Samverkansavtal nationell idrottsutbildning (NIU) 

BUN0082/15-612 

Beslut 

Nämnden delegerar till ordförande att underteckna detta samver
kansavtaL 

Sam manfattning 
I samverkansavtal för nationell idrottsutbildning mellan kommuner bekräf
tar elevens hemkommun att betalning av interkommunal ersättning sker till 
anordnm·kommunen. 

Enligt delegationsordningen har barn- och utbildningschefen delegation att 
underteckna sådana samverkansavtal, men eftersom detta avtal gäller en 
nära släkting till barn- och utbildningschefen lyfts delegationen till nämn
den. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jessica Wide (S): Nämnden delegerar till ordförande att underteckna detta 
avtal. 

Justerandes signaturer 

~~ 
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FffLUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

§ 19 Redovisning av satsningarna förskola och grundskola 

SKOL0229/13-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av redovisning av riktade satsningar inom 
förskolan och grundskolan. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2014 att förskolan fick ökad ram 
med totalt 14 mnkr för olika satsningar inom förskolan. Pengama har an
vänts till att säkra personaltätheten, öppnat nya färskoleavdelningar för att 
minska storleken på bamgrupperna och för att täcka volymökningarna inom 
förskolan, samt för ökade måltidskostnader. 

Grundskolan erhöll i budget 2014 särskilda medel för satsning på nyanlända 
barn och för att säkra personaltätheten med ungefär 11 ,6 mnkr. Medlen har 
används till studiehandledning och för att bygga upp en mottagningsenhet 
för nyanlända och för att personaltätheten skulle kunna vara oförändrad från 
2013 till 2014. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-30 
(förskolan). 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-17 
(grundskolan). 

Sänds till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

fN~ 
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FffLUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

§ 20 Uppföljning av politiskt fattade beslut 

SKOL0039/14-600 

Beslut 

l . Nämnden har tagit del av sammanställningar av återstående ärenden 
från mandatperioderna 2007-2010 och 2011-oktober 2014, samt 
samtliga beslut fattade november-december 2014. 

2. Beslutet under punkt 69 taget mandatperioden 2011-oktober 2014 
avförs. 

3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över tidigare 
ej verkställda beslut och återkomma med förslag på upphävande av 
de beslut som ej längre är aktuella. 

Sammanfattning 
För att kulll1a följa upp att politiskt fattade beslut verkställs har barn- och 
utbildningsförvaltningen sammanställt vilka politiska beslut som fattats och 
ännu inte verkställts från mandatperioderna 2007-201 och 2011-oktober 
2014, samt beslut fattade under 2014 innevarande mandatperiod. 

skolnämnden beslutade i augusti 20 l O att en avstämning av verkställigheten 
av politiskt fattade beslut skulle göras årligen i samband med årsbokslutet i 
februari. Kommunfullmäktige har därefter i februari 2012 beslutat att en 
sammanställning av politiskt fattade beslut ska presenteras i respektive 
nämnd i samband med årsbokslut. Verkställighet av politiskt fattade beslut 
ingår 2014 som en kommunövergripande punkt i internkontrollplanen. 

Av de beslut som fattats under mandatperioden 2011-oktober 2014 anses 
punkt 69, att skolnämndens ordförande och andre vice ordförande skulle 
formulera skrivelse till personalkontoret gällande vikarielag, kan avföras. 

Beslutets punkt l och 2 är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan E Fors (M): Förvaltningen får i uppdrag att se över tidigare ej verkstäl
lda beslut och återkomma med förslag på upphävande av de beslut som ej 
längre är aktuella. 

Justerandes signaturer 
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FflfLUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 21 Avgifter i skolan 

BUN0045/15-600 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

Reviderade riktlinjer för avgifter i Falu kommuns skolor antas. 

Sammanfattning 
skolnämnden antog i december 2008 riktlinjer för avgifter i skolan. 

I skollagen finns angivet vad som gäller för avgifter. Utbildning i förskole
klass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kom
munal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i sven
ska för invandare ska vara avgiftsfri. Obetydliga kostnader får förekomma 
vid skolresor och liknande aktiviter, inom gymnasiet och vuxenutbildningen 
kan huvudmannen besluta att eleverna får betala enstaka egna hjälpmedel 
själv. 

Riktlinjerna har reviderats och förtydligats utifrån 2010 års skollag och 
skolinspektionens bedömningar. Den maximala frivilliga kostanden som får 
belasta vårdnadshavre/ elev ska fortsatt vara 100 kr per termin. 

Beslutet är enligt förvaltningens förs lag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP): Återremiss för att utreda kostnaden för 
avgiftsfrihet 
Jan E Fors (M), Anton Ek (V), Liza Lundberg (S) och Joakim Storck (C): 
Enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Sändstill 
Rektorer 
W ebbagent 

Justerandes signaturer 
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FrfLUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

§ 22 Attityd 2014 

SKOL0261/14-020 

Beslut 

Nämnden har tagit del av resultatet av medarbetarundersök
ningen. 

Sammanfattning 
Markus Larsson (S) föreslog vid barn- och utbildningsnämndens samman
träde den 28 januari 2015 att nämndens skulle få ta del av förvaltningens 
resultat av attitydundersökningen. 

Vid dagens sammanträde redovisas resultatet för förvaltningen som helhet, 
samt för skolformerna förskola, grundskola och gymnasium. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Resultaten för förvaltning som helhet och skolformerna. 

Justerandes signaturer 
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FFfLUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

§ 23 Direktupphandling Procapita 

BUN0038/15-61 O 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Procapita är bam- och utbildningsförvaltningens verksamhetssystem. För att 
kunna integrera uppgifter från verksamhetssystemet till rapportverktyget 
Hypergene, som sammanställer information från olika verksamhetssystem, 
behöver en direktupphandling av en modul ske. 

Inköpsbeloppet ligger inom ramen för direktupphandling. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Offert 2015-01-26. 

Justerandes signaturer 
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FflfLUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 24 Avrop licensförsörjningsavtal 

BUN0046/ 15-61 O 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

Bam- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att beställa 
skoladministrativt system, Procapita, enligt offert från 
A TEA/Tieto. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen använder flera verksamhetssystem där 
Procapita är det mest grundläggande. I detta system registreras barn och ele
ver, undervisande personal, undervisningsgrupper/kurser med start och slut
tider, ansvariga skolledare samt vårdnadshavare till bam och elever. Proca
pita lämnar sedan uppgifter till övriga system genom integration mellan sys
temen. 

A vro p sker utifrån Kammarkollegiets " licensförsö1jningsavtal 20 10". Upp
handlingscentralen i Ludvika fattade beslut i en fömyad konkunensutsätt
ning. A TEA blev leverantör. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-16. 

Sänds till 
Serviceutskottet 

Justerandes signaturer 
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FFfLUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 25 Återrapportering delegationsbeslut 

BUNOOOS/15-600 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

Nämnden har tagit del av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Beslut som tagits på delegation redovisas i sammanställning. 

Dokumenten fitms med i pärm vid sammanträdet. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning 2015-01-27. 

Justerandes signaturer 

~ 
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FFfLUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

§ 26 Anmälningsärenden och skriftlig information 

BUN0016/15-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av anmälda ärenden. 

Sammanfattning 
Redovisning av anmälningsärenden och skriftlig information enligt sam
manställning. 

Dokumenten finns med i pärm vid sammanträdet, de kan även läsas från 
kommunens hemsida om inte offentlighets- och sekretesslagen eller per
sonuppgiftslagen lägger hinder i vägen. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning 2015-01-27. 

Justerandes signaturer 

QYJ~ 
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