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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 91 Förändringar i föredragningslistan 

 BUN0001/15-600  
 

Beslut 
1. Ärendet information budgetuppföljning utgår. 

2. Tillkommande ärende: Yttrande över revisonsrapport 
Granskning av intern kontroll. 

3. Tillkommande ärende : Yttrande över föreläggande om 
åtgärder städning och ventilation på Hosjöskolan utgår. 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 

§ 92 Information gymnasiets ekonomi 

 SKOL0256/14-612  
 

Beslut 
 Nämnden har tagit del av och godkänner informationen.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 18 december 2014 att en 
grupp bestående av nämndens presidie, barn- och utbildningschef samt 
gymnasiechef regelbundet skulle träffas och att återrapportering av pla-
nerade åtgärder ska ske vid varje nämndsammanträde. 

Gymnasiechef Johan Svedmark och förvaltningsekonom Yuval Chulati 
lämnar lägesrapport från arbetet som pågår för att få gymnasiets ekonomi     
i balans. Det prognosiserade resultatet förväntas i dagsläget bli -2,5 mkr för 
2015.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 93 Information budget 2016 

 BUN0007/15-600 
 

Beslut 
 Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog i juni 2015 en budget för 2016 och en flerårsplan 
fram till 2018. Barn- och utbildningsnämnden fick ett tillskott på 24,5 mkr 
för 2016, samtidigt räknar barn- och utbildningsförvaltningen med kostnads-
ökningar på 27,3 mkr för löner, lokaler m.m. och 26,7 mkr för fler barn och 
elever i verksamheterna. Detta ger ett underskott på 29,5 mkr som 
verksamheten måste anpassas utifrån.  

Utifrån givna förutsättningar arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med 
ett förslag till nämndens budget för 2016.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-17. 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 7 (21) 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 94 Resultat i skolformerna 

 BUN0196/15-619 
 

Beslut 
Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Skolformscheferna Johan Svedmark, Tomas Olsson och Ulrika Forssell 
redogör för sina respektive skolformers resultat och vilka insatser som 
kommer att ske utifrån dessa. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 95 Godkännande av och rätt till bidrag för 

fristående förskolan Kids2Home Källviken 

 SKOL0250/14-638 
 

Beslut 
1. Den fristående förskolan Kids2Home Källviken godkänns. 

2. Förskolan har rätt till bidrag för barn i verksamheten. 

3. Godkännandet gäller för ett öppnande av förskolan under 
perioden 2016-01-01–2016-05-31. 

4. Ovanstående gäller under förutsättning att ansökan kompletteras 
med saknade bilagor.   

Reservation: Anton Ek (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Kids2Home Förskolor AB ansöker om godkännande för ytterligare en för-
skola i Falun. Förskolan ska vara belägen i Källviken och ha sex avdel-
ningar med plats för 75 barn.  

Utifrån de inskickade underlagen är bedömningen att förskolan har förut-
sättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verk-
samhet. Den barnpeng som barn- och utbildningsnämnden beslutar för 2016 
kommer att gälla även för Kids2Home Källviken.  

Ansökan ska kompletteras med en översiktlig ekonomisk kalkyl för det 
första verksamhetsåret. Innan start ska bilagor, såsom anmälan till Miljö-
förvaltningen och registrering av livsmedelsanläggning, också skickas in.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-04. 

Ansökan från Kids2Home. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jessica Wide (S) och Joakim Storck (C):Enligt förvaltningens förslag.  

Anton Ek (V): Avslag på ansökan. 

Sänds till 
Kids2Home förskolor AB 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 96 Yttrande över överklagat beslut bidrag 2015 Falu 

Frigymnasium AB 

 SKOL0213/14-612  
 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämndens beslut om bidrag för 2015 står 

fast. 

2. Barn- och utbildningsnämnden antar Falu kommuns yttrande 
2015-08-20 och promemoria 2015-08-06 som eget yttrande till 
Förvaltningsrätten i Falun i mål nr 701-15. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Falu Frigymnasium AB (Falu Fri) har överklagat bidragsbeslut för 2015. 
I yttrande daterat 29 juni 2015 önskar Falu Fri kompletterande uppgifter 
kring lokalkostnader på Kristinegymnasiet. 

Barn- och utbildningsnämnden vidhåller sin inställning och yrkar på att 
överklagandet avslås enligt bifogade yttrande. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2015-08-21. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jessica Wide (S), Anton Ek (V), Per Pettersson (C) m.fl.: 
Enligt förvaltningens förslag. 

Sänds till 
Förvaltningsrätten i Falun 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 97 Yttrande över överklagat beslut bidrag 2015 

Hagströmska gymnasiet 

 SKOL0215/14-612  
 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämndens beslut om bidrag för 2015 står 

fast.  

2. Barn- och utbildningsnämnden antar Falu kommuns yttrande 
2015-08-20 och promemoria 2015-08-06 som eget yttrande till 
Förvaltningsrätten i Falun i mål nr 702-15. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 
Hagströmska gymnasiet AB (Hagströmska) har överklagat bidragsbeslut 
för 2015. I yttrande daterat 29 juni 2015 önskar Hagströmska 
kompletterande uppgifter kring lokalkostnader på Kristinegymnasiet. 

Barn- och utbildningsnämnden vidhåller sin inställning och yrkar på att 
överklagandet avslås enligt bifogade yttrande. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-21. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jessica Wide (S), Anton Ek (V), Per Pettersson (C) m.fl.: 
Enligt förvaltningens förslag. 

Sänds till 
Förvaltningsrätten i Falun 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 98 Yttrande över överklagat beslut om bidrag till 

Helixutbildningar AB 2015 

 SKOL0216/15-612  
 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämndens beslut om bidrag för 2015 står 

fast. 

2. Barn- och utbildningsnämnden antar Falu kommuns yttrande 
2015-08-20 och promemoria 2015-08-06 som eget yttrande till 
Förvaltningsrätten i Falun i mål nr 703-15. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Helixutbildingar AB (Helix) har överklagat bidragsbeslut för 2015. I ytt-
rande daterat 29 juni 2015 önskar Helix kompletterande uppgifter kring 
lokalkostnader på Kristinegymnasiet. 

Barn- och utbildningsnämnden vidhåller sin inställning och yrkar på att 
överklagandet avslås enligt bifogade yttrande.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-21. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jessica Wide (S), Anton Ek (V), Per Pettersson (C) m.fl.: 
Enligt förvaltningens förslag. 

Sänds till 
Förvaltningsrätten i Falun 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 99 Redovisning satsningar för ReDoo 

 BUN0187/15-609 
 

Beslut 
 Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Redoo är ett samarbetsprojekt mellan förskolan och AIK. Det går ut på att före-
tag och allmänhet skänker material som annars skulle kastats. Redoo startades 
under 2013 som ett projekt mellan AIK och skolförvaltningen och ett nära sam-
arbete med Falu Energi & Vatten är etablerat.  
I fullmäktiges budget för 2015 fick förskolan ett tillskott för att utveckla verk-
samheten. I samband med det tecknade barn- och utbildningsförvaltningen ett 
treårsavtal med AIK där projektet förlängdes fram till och med 2017. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-29. 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 100 Yttrande över revisonsrapport Granskning av 

Intern kontroll 

 SKOL0006/14-600  
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och utbildningsför-
valtningens förslag till yttrande som sitt eget.  

Sammanfattning 
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG gjort en granskning 
av den interna kontrollen i Falu kommun. Revisorerna vill att kommun-
styrelsen lämnar ett yttrande över rapporten senast i september. Med an-
ledning av detta ska barn- och utbildningsnämnden yttra sig kring de frå-
gor som gäller sitt verksamhetsområde. 

För ”skolnämnden” angavs ett förbättringsområde; att få internkontrollar-
betet kopplat närmare mål- och budgetprocessen. Man önskar också en 
tydligare samordning av arbetet, samt fler diskussioner kring resultaten. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-17. 

Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll 2015-05-29. 

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

Sänds till 
Kommunstyrelsen, ekonomikontoret 

KPMG 

Internkontrollsamordnare 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 

§ 101 Förutsättningar och resultat för elever som 
beviljats dispens i engelska 

 SKOL0173/14-619  
 

Beslut 
 Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick vid kommunstyrelsens barn- och 
utbildningsutskott den 6 oktober 2014, i uppdrag att utreda förutsättningar 
och resultat för elever som har beviljats dispens i engelska vid ansökan till 
gymnasiet och att föreslå möjligheter för att på bästa sätt tillgodose dessa 
elever en gymnasial utbildning. I förslagen bör ekonomiska konsekvenser 
för förslagen beaktas.  

För beviljande av dispens i engelska gäller att eleven som beviljas dispens 
ska vara behöriga i alla ämnen från grundskolan förutom i engelska. Vid 
antagningen ska eleven bedömas klara det program denne har sökt till. Un-
dervisningen ska också bekostas av det program som antagningsnämnden 
beviljat eleven till. 

Gymnasieledningen informerar nämnden hur det går att skapa större förut-
sättningar för elever som får dispens i engelska att klara ett nationellt gym-
nasieprogram med godkända betyg.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-04. 

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2014-12-18, § 56. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-24. 

Protokoll från kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott          
2014-10-06, § 95. 

Ordförandens skrivelse 2014-09-25. 

Sänds till 
Antagningsberedningen 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 

§ 102 Kostnader för Lugnetgymnasiets nyttjande av lokaler och 
anläggningar på Lugnet 

 BUN0136/15-299 
 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att, i sam-

verkan med Kultur- och fritidsförvaltningen, utreda de 
bakomliggande ekonomiska avtal som reglerar Lugnetgym-
nasiets pris för nyttjande av Lugnetanläggningarna. 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram 
förslag till hur Lugnetgymnasiets pris för nyttjandet av 
Lugnetanläggningarna ska kunna likställas med övriga 
skolor. 

3. Utredning och förslag till lösning redovisas i nämnden senast 
januari 2016. 

Sammanfattning 

Med anledning av Folkpartiets skrivelse ”Lika hyror i idrotthallar i 
Falun” har barn- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram 
underlag för yttrande till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutets punkt 1 och 2 är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2015-07-13. 

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22, § 58. 

Skrivelse och yrkande från Folkpartiet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan E Fors (M), Joakim Storck (C) och Roger Stål (S): Enligt 
förvaltningens förslag. 

Ordförande Jessica Wide (S): Utredning och förslag till lösning redovisas 
i nämnden senast januari 2016. 

Sänds till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 103 Svar på motion från Maria Gehlin(FAP) Anders 

Runström (FAP) Anna Jörgensen(FAP) Stefan 
Klarström(FAP) Tillåt elever som hoppar av 
gymnasiet få tillgång till Introduktionsprogram-
met (IM) 

 SKOL0249/14-008 
 

Beslut 
Falupartiets motion om att tillåta elever som hoppar av från 
gymnasiet få tillgång till introduktionsprogrammet avslås. I 
Skolverkets Gymnasieskola 2011 uttrycker Skolverket att endast 
om det finns synnerliga skäl kan en elev som är behörig till ett 
nationellt program tas emot på introduktionsprogram. I övrigt 
hänvisas till förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Falupartiet har lämnat in en motion om att tillåta elever som hoppar av från 
gymnasieskolans nationella program få tillgång till introduktionsprogram-
met. 
Den samlade skolledningen för Falu Gymnasium är överens om att det inte 
är aktuellt att låta elever som hoppat av från gymnasiets nationella program 
få tillgång till introduktionsprogrammet.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-18. 

Motion 2014-11-09. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vanessa Ebrahim (FP): Bifall till motionen. 

Ordförande Jessica Wide (S), Roger Stål (S), Joakim Storck (C), Anton Ek 
(V) och Madelene Vestin (SD): Enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Jessica Wide ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutar enligt eget med fleras förslag.  

Sänds till 
Kommunfullmäktige 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 104 Begäran om medel Skapande skola 2015-2016 

 BUN0067/15-611 
 

Beslut 
Nämnden beslutar att bordlägga ärendet.  

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (21) 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 105 Attityd 2014 

 SKOL0261/14-020 
 

Beslut 
 Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 februari 2015 
redovisades reslutatet av medarbetarundersökningen Attityd 2014. 

Vid dagens samanträde redovisas vilka insatser som kommer att göras på 
förvaltningsnivå utifrån resultatet av undersökningen.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Resultatsammanställning Attityd 2014 på förvaltningsnivå. 

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-02-25, § 22. 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 19 (21) 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 106 Information från ordförande och förvaltning 

 BUN0017/15-600  
 

Beslut 
 Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Politiska plattformen - Skolhuset 
Ordförande Jessica Wide har börjat presenterat Skolhuset i verksamheterna.  
 

Beslutets är enligt förvaltningens förslag. 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (21) 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 107 Återrapportering delegationsbeslut 2015 

 BUN0005/15-600  
 

Beslut 
 Nämnden har tagit del av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Beslut som tagits på delegation ska återredovisas till nämnden. Vid dagens 
sammanträde redovisas de delegationsbelsut som diarieförts till och med 
den 31 juli 2015. 

Delegationsbeslut som inte är sekretessbelagda finns med i pärm vid sam-
manträdet. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-03. 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (21) 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-26 
 
§ 108 Anmälningsärenden och skriftlig information 

 BUN0016/15-600 
 

Beslut 
Nämnden har tagit del av anmälda ärenden och skriftlig infor-
mation. 

Sammanfattning 
Redovisning av anmälningsärenden och skriftlig information sker vid varje 
nämndsammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas handlingar 
diarieförda till och med den 31 juli 2015. 

Dokumenten finns 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 2015-08-03. 
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