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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 153 

Beslut 

Budget 2016 

BUN0007115-600 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-1 2- 16 

Justerad verksamhetsplan för 2016 och ekonomisk plan får 2017 och 20 18 
antas. 

Reser·va tio n: 
Björn Ljungqvist (M) och Jan E Fors (M) lämnar skriftlig reservation, bilaga. 

Sven-Olov Ytterholm (F AP) reserverar sig i enlighet med moderaternas reserva
tion. 

Maja Rudberg (L) lämnar skriftlig reservation, bilaga. 

Anton Ek (V) lämnar skriftlig reservation , bilaga. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet den 23 september 
2015 att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag till budget 2016 
(Verksamhets plan får 2016 och ekonomisk plan för 20 17-20 18). 

Det av kommunalråden tidigare aviserade till skottet på l O mnkr, har beslutats i 
kommunfullmäktige och inarbetats i budgeten. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tj änsteskrivelse 20 15-12-09. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Ljungqvist (M) med instämmande av Maj a Rudberg (L), Anton Ek (V) och 
Sven-Olov Ytterholm (F AP): Avslag på verksamhetsplan får 20 16. 

Roger Stål (S) med instämmande av Joakim Storck (C): Enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordfåranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enl igt 
Roger Stål med fleras förslag. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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Reservation mot antagande av budget 2016 
Björn Ljungqvist till: Elisabeth Karlsson 

Från: Björn Ljungqvist/FÖRTROENDEVALD/Falu Kommun 

Till: Elisabeth Karlsson/SKOLKONTOR/SKOL/Falu Kommun@falun 

Björn Ljungqvist Reservation mot antagande av budget 2016 

Reservation mot antagande av budget och verksamhetsplan för BUN 2016 

2015-12-16 15:19 

Moderaterna med stöd av Falupartiet reserverar sig mot majoritetens förslag med följande motivering: 

1. Enligt försiktighetsprincipen borde BUN ta hänsyn till kostnadsökningar som vi vet kommer att 
drabba oss i närtid . De kostnader som avses är ökade kostnader för ventilation , städning, kost 
(transport- och råvarukostnader). Utöver detta kommer det faktum att exempelvis Slätta förskola blir 
dyrare än budgeterat vilket i förlängningen innebär högre hyror än budgeterat. 

2. Med anledning av aviserade neddragningar på personal (på förskola och gymnasium) samt 
verksamhet (Teknikverkstaden) anser vi inte att det är styrkt att dessa är nödvändiga. Förvaltningen 
har inte visat att man har uttömt alla till buds stående medel, exempelvis informationsteknik, 
gruppstorlekar och lokalutnyttjande för att förhindra att så sker. 

Skickat från min iPad 



Liberalernas reservation mot majoritetens förslag till budget och 
besparingar för Barn och utbildningsförvaltningen 2016 

Aterigen har majoriteten lagt en budget som slår mot förskola och skola. Det innebär bl a fårre 
förskolelärare, nedlagd teknikskola och tarre lärare. Följden av detta är allt sämre förutsättningar får 
personalen att göra ett bra arbete. Falun har redan stora barngrupper i fårskola och stora klasser 
inom skolan. Nu blir de större. I Falun gick 77,5 procent av grundskolan elever ut med fullständiga 
betyg sommaren 2015. Trots det drar majoriteten ner ännu mer på resurserna utan en strategi får hur 
vi ska fä alla elever att nå kunskapsmålen. 

De l O miljoner kronor som tillkommit till skolan sedan fullmäktiges beslut i juni beror på ökade 
statsbidrag, inte som majoriteten framställt det som att man här i Falun vill öka resurserna. Lokalt 
sparar majoriteten betydligt mer än vad statsbidragen ökar. Så trots statens vilja att klasserna ska bli 
mindre så har Faluns majoritet en än starkare vilja att de ska bli större. 

Faluns fårskolor och skolor präglas av låg personaltäthet och ständiga krav på rationaliseringar. 
Normala löneökningar kompenseras inte fullt ut. Istället ska de betalas via lägre personaltäthet. 

Liberalerna vill ge fårskolans personal, lärarna i skolan och rektorerna goda möjligheter att arbeta. 
Förskolan ska stötta alla barn. Den avgörande faktorn i skolan är läraren. Läraryrket måste bli 
attraktiv t. 

Vi liberaler vill satsa 15 miljoner kronor mer än majoriteten 2016 på fårskola och skola. Till detta 
kommer lönesatsningar på pedagoger. Vi reserverar oss därfår mot de majoritetens 
nedskärningspolitik. 

satsningen ska gå till höjd personaltäthet (förskollärare, lärare) i fårsta hand och tid får att göra ett 
bra arbete. Vi vill behålla Teknikverkstan som är en värdefull verksamhet där intresset tidigt kan 
väckas får teknik. 

Maja Rudberg 

Ledamot i Barn och utbildningsnämnden får Liberalerna 



Reviderad reservation 
Budget 2016 skolan 

2015.12.15 

Majoritetens budget kommer fortfarande slå mycket hårt mot 
skolan, även om, tack och lov, centrum för flerspråkighet har 
räddats (tack vare V:s och L: s mfl manifestation på torget?). 
Förskalechefen menade att nedskärningar som resulterar i fler barn 
per årsanställd skulle vara förödande för förskolans verksamhet 
resultat och måluppfyllelse. Detta går fortfarande stick i stäv med 
vallöften från samtliga tre majoritetspartier. (M p ville ha "fler 
vuxna i skolan", att "barngruppernas storlek ska minska och 
pedagogtätheten öka", S lovade "satsning på skolan" med 
"minskade klass och gruppstorlekar i lägre åldrar", att "öka 
lärartätheten genom att anställa fler förskolelärare, lärare och 
special pedagoger" och C framhävde att "antalet vuxna per barn i 
förskolan ska öka). Var allt detta rena lögner? 

Grundskolan får enligt lärarförbundets årliga undersökning redan 
265:e minst resurstilldelning för undersvisningen (borträknat 
lokaler etc) av Sveriges 290 kommuner. Med planerad budgetram 
kommer vi sjunka ytterligare. Lärarbristen märks väldigt tydligt nu, 
och flertalet pedagoger väljer bort Falun för andra kommuner. 
Lärarfacken lokalt uppger båda att personalen redan är hårt 
pressad. Enligt ovan nämnda undersökning är löneläget för 
grundskalelärare 270:e sämst i Sverige. Hur ska vi kunna möta 
lärarbristen på detta sätt? 

Gymnasieskolan blir av med ytterligare 6 tjänster. Samtidigt som 
elevunderlaget ökar mot förra läsåret rimmar detta mycket illa. 
Gymnasielärare berättar om en stor ökning i arbetsbelastningen 
under senare år, att det inte är möjligt att leverera den 
undervisning de önskar. · 

M p vill"stärka flickors intresse för teknik". Budgeten tvingar 
genusarbetande Teknikverkstan att awecklas. Teknikverkstan som 
verkligen fyller en funktion för likvärdig, intressant och kompetent 
utbildning kring NO, teknik och IT. Konsekvensen om vi mister 
denna verksamheten blir att genustänk i dessa ämnesområden 
tappar styrfart. Det är en stor efterfrågan på natur- och 
teknikkunniga elever. Att ta bort aktörer som kan ge energi och 



Reviderad reservation 
Budget 2016 skolan 
väcka lust för dessa framtidsyrken är förödande. Gensvaret från 
Faluns skolväsende och allmänhet har varit stort inför aviseringen 
om Teknikverkstans avvecklande. Att flytta verksamheten till 
Borlänge och efterskänka dess resurser dit känns helt huvudlöst. 
Hur ska logistiken lösas så Faluns barn och unga får ta del av 
verksamheten då? 

Förvaltningens, lärarfackens och kommunals bild av Fal u 
kommuns skolväsende är entydig; det krävs satsningar nu, inte 
nedskärningar. Kommunen väntas gå med 60 miljoner i överskott 
och därtill finns 33 miljoner i buffert sedan tidigare. Det vore att 
svika framtida generationer, yrkeskåren och väljarna att inte satsa 
på de vallöften man gjort, efter lång tids väntan (gång på annan). 

En punkt i den reviderade verksamhetsplanen tar upp att vi ska 
hitta billigare system och billigare datorer utan att detta påverkar 
verksamhetsutveckling en. Om nämnd och förvaltning i ett tidigt 
skede brytt sig om att lyssna på mina och Vänsterpartiets förslag i 
denna fråga, så hade vi redan i år kunnat gjort miljonbesparingar 
och framöver ännu större besparingar (lO+ mkr) samtidigt som 
verksamheten hade kunnat ta mycket stora kliv framåt i 
utvecklingen. 

Jag är genuint oroad över om verksamheten kommer klara detta. 
Därför reserverar sig Vänsterpartiet Falun mot budgetbesluten 
som drabbar skolan hårt, och yrkar igen på att förvaltningen äskar 
utökad budgetram. Vi vet fortfarande att pengar finns i Fal u 
kommun om den centrala bufferten tas i anspråk och vi är beredda 
att minska kommunens överskott från 2 till l %. 

Anton Ek 
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§ 154 Information uträkning barn- och elevpeng 

7 (61) 

BUN0259/15-61 1, BUN0276/15-6 12, BUN0277/15-612, BUN0278/15-6 12 

Beslut 

l. Nämnden har tagit del av informationen. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda delegationsordningen för beslut ti ll 
respektive huvudman, i avsikt att se om dessa beslut kan tas på delegation 
av tjänsteman. 

Sammanfattning 
Ekonomerna Margareta Gustafsson och Yvonne Persson redogör för framräkning 
av barn- och elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritids
verksamhet och grundskolor, samt elevpeng till Falu gymnasium och bidrag ti ll 
fristående gymnasieskolor. 

Beslutets första punkt är enligt förvaltningens förs lag. 

Beslutsunderlag 
Powerpo intpresentation 2015-1 2-1 6. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfö rande Jessica Wide (S): Förvaltningen får i uppdrag att utreda delegations
ordningen fö r beslut till respektive huvudman, i avsikt att se om dessa beslut kan 
tas på delegation av tjänsteman. 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-1 2-1 6 

§ 155 Barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, 
fritidshem, öppen fritidsverksamhet, färskoleklasser 
och grundskolor 2016 

BUN0259/ 15-6 11 

Beslut 

Barn-/elevpeng till förskolor, pedagogisk omsorg, fri tidshem, öppen fri
tidsverksamhet, färsko leklasser och grundskolor fastställs enligt barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning: 
Anton Ek (V): Då jag redan reserverat mig mot och yrkat avslag på den katastro
falt underdimensionerade budgeten för barn- och utbildningsförvaltningen så an
ser jag det rimligt att reservera mig även mot de summor som anges i barn- och 
elevpeng. Jag menar att den är alldeses för snålt tilltagen, verksamheten går på 
knä. Vi har sedan tidigare röstat igenom ett yrkande av mig som syftade till att 
grundskolan snarast bör få rimliga ekonomiska resurser ti lldelat, i nivå med jäm
förbara kommuner. Nu ligger vi ca 6000 lägre än jämförbara, och skillnaden kom
mer öka med lagd budget. 

Därför reserverar j ag mig mot beslutet om nivå på skolpengen, den är för liten. 
Detta drabbar inte bara kommunens elever utan även friskolornas. 

Sammanfattning 
Från 20 l O gäller lagstiftning "Offentliga bidrag på lika villkor" . Likabehandlings
principen betyder att bidrag till fri skolor ska beräknas på samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. 
Kommunens budget ska ligga till grund för beräkningen av bidraget. Bidraget ska 
bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsfö rvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-20. 

Sänds till 
Berörda fristående enheter 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-12-16 

§ 156 Barnpeng till fristående förskolan Aspebo 2016 

BUN0260/ 15-638 

Förslag till beslut 

Barnpeng ti ll fri stående försko lan Aspebo för år 2016 fastsäll s enligt § 
155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har v id dagens sammanträde, § 155, fastställt barn-/ 
elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskaleklasser och grundskolor 2016. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att faststä lla barnpeng ti ll fristående förskolan Aspebo 
för år 2016 

Beslutet är enligt förvaltningens förs lag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 15- 12- 16, § 155, om barn-/elevpeng till 
försko lor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskaleklas
ser och grundskolor för år 2016. 

Sänds till 
Fristående förskolan Aspebo 

Kommunens bes lut enligt 8 kap 21 § i sko llagen i ärenden om bidrag ti ll friståen
de försko lor får enligt 28 kap 5 §överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva ti ll Förvaltn ingsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras ti ll Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 FALUN och ska ha kommit in ti ll oss inom tre veckor från den dag du 
fick de l 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 skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdespr·otokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-12-1 6 

§ 157 Barnpeng till fristående förskolan Fröet 2016 

BUN026 1/15-638 

Förslag till beslut 

Barnpeng till fristående förskolan Fröet för år 2016 fastsälls enl igt§ 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställt barn-/ 
elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
försko leklasser och grundskolor 20 16. 

Utifrån detta beslut föres lår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa barnpeng till fristående förskolan Fröet 
för år 20 16. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12-1 6, § 155, om barn-/elevpeng till 
förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen frit idsverksamhet, förska leklas
ser och grundskolor för år 201 6. 

Sänds till 
Fristående förskolan Fröet 

Kommunens beslut enligt 8 kap 2 1 § i skollagen i ärenden om bidrag till friståen
de fö rskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltn ingsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva ti ll Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras ti ll Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 FALUN och ska ha kommit in ti ll 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 skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
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§ 158 Barnpeng till fristående förskolan Guldgruvan 2016 

BUN0262/l5-638 

Förslag till beslut 

Barnpeng till fristående förskolan Guldgruvan får år 20 16 fastsälls enligt 
§ 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställt barn-/ 
elevpeng får förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
försko leklasser och grundskolor 2016. 

Utifrån detta beslut föres lår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa barnpeng till fristående förskolan Guld
gruvan för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag . 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015- 12- 16, § 155, om barn-/elevpeng till 
förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, fårska leklas
ser och grundskolor får år 201 6. 

Sänds till 
Fristående förskolan Guldgruvan 

Kommunens beslut enligt 8 kap 2 1 § i skollagen i ärenden om bidrag till friståen
de fårskolor få r enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomsto l. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i 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 skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har får ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej el ler någon du givit fu llmakt att företräda dej . 

Il (6 1) 



FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-1 2-1 6 

§ 159 Barnpeng till fristående förskolan Kids2Home 2016 

BUN0263115-638 

Förslag till beslut 

Barnpeng till fristående förskolan Kids2Home för år 2016 fastsä lls enligt 
§ 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställt barn-/ 
elevpeng för försko lor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
försko leklasser och grundsko lor 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa barnpeng till fristående förskolan 
Kids2Home för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnänmden 2015-12- 16, § 155, om barn-/elevpeng till 
förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, försko leklas
ser och grundskolor för år 2016. 

Sänds till 
Fristående förskolan Kids2Home 

Kommunens beslut enligt 8 kap 2 1 § i skollagen i ärenden om bidrag till friståen
de förskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva ti ll Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagande t ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i 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 skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fu llmakt att företräda dej. 

12 (6 1) 



Ff!fLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-16 

§ 160 Barnpeng till fristående förskolan Nyckelpigan 2016 

BUN0264/ 15-638 

Förslag till beslut 

Barnpeng till fristående förskolan Nyckelpigan för år 2016 fastsälls enligt 
§ 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställt barn-/ 
elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
forsko leklasser och grundskolor 2016. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa barnpeng till fristående förskolan Nyckel
pigan för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12-16, § 155, om barn-/elevpeng ti ll 
forsko lor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, färskoleklas
ser och grundskolor for år 2016. 

Sänds till 
Fristående förskolan Nyckelpigan 

Kommunens beslut enligt 8 kap 2 1 § i skollagen i ärenden om bidrag till friståen
de förskolor får enligt 28 kap 5 §överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
79 1 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 skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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F FfLUN 
Falu kommun 
Barn- och u tbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15- 12- 16 

§ 161 Barnpeng till fristående förskolan Talento 2016 

BUN0265115-638 

Förslag till beslut 

Barnpeng ti ll fristående förskolan Talento för år 2016 fastsälls enligt 
§ 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställt barn-/ 
elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
försko leklasser och grundskolor 201 6. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbi ldningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa barnpeng till fri stående förskolan Talento 
för år 201 6. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015- 12-1 6, § 155, om barn-/elevpeng t ill 
fö rskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskolek1as
ser och g rundskolor för år 201 6. 

Sänds till 
Fristående förskolan Ta1ento 

Kommunens beslut enligt 8 kap 2 1 § i skollagen i ärenden om bidrag ti ll friståen
de försko lor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomsto l. 

Vi ll du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
79 1 83 FALUN och ska ha kommit in ti ll 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 fö r ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej . 
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FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15- 12-16 

§ 162 Barnpeng till fristående förskolan Vinden 2016 

BUN0266/ 15-638 

Förslag till beslut 

Barnpeng till fristående förskolan Vinden för år 2016 fastsäll s enligt 
§ 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställt barn-/ 
elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
försko lek1asser och grundskolor 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa barnpeng till fristående förskolan Vinden 
för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 15- 12- 16, § 155, om barn-/elevpeng till 
förskolor, pedagogisk omsorg, frit idshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklas
ser och grundskolor för år 2016. 

Sänds till 
Fristående förskolan Vinden 

Kommunens beslut enligt 8 kap 2 1 § i skollagen i ärenden om bidrag till friståen
de försko lor får enligt 28 kap 5 § överklagas ti ll allmän förvaltningsdomstol. 

Vi ll du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i 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 skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-1 2- 16 

16 (6 1) 

§ 163 Barnpeng till fristående förskolan Växa i Svärdsjö AB 2016 

BUN0267/ 15-638 

Förslag till beslut 

Barnpeng till fristående försko lan Växa i Svärdsjö AB för år 20 16 fastsälls 
enligt § 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställt barn-/ 
elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
försko leklasser och grundskolor 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa barnpeng ti ll fristående försko lan Växa i 
Svärdsjö AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12- 16, § 155, om barn-/elevpeng ti ll 
försko lor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen frit idsverksamhet, förskolektas
ser och grundskolor för år 2016. 

Sänds till 
Fristående förskolan Växa i Svärdsjö AB 

Kommunens beslut en ligt 8 kap 21 § i skollagen i ärenden om bidrag ti ll friståen
de försko lor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
79 1 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 fö r ditt 
överklagande samt vi lket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undet1ecknat av dej eller någon du givit fu ll makt att företräda dej. 



FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-16 

§ 164 Barnpeng till Guldkornens Pedagogiska omsorg 2016 

BUN0268115-638 

Förslag till beslut 

Barnpeng till fristående pedagogisk omsorg Guldkornens Pedagogiska 
omsorg för år 2016 fastställs enligt§ 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställt barn-/ 
elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
försko leklasser och grundskolor 2016. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastsälla barnpeng till fristående pedagogisk om
sorg Guldkornens Pedagogiska omsorg för år 20 16. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12-1 6, § 155, om barn-/elevpeng ti ll 
förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskole
klasser och grundskolor för år 2016. 

Sänds till 
Fristående pedagogisk omsorg Guldkornens Pedagogiska omsorg 

Kommunens beslut enligt 25 kap Il § i skollagen i ärenden om bidrag till friståen
de förskolor får enligt 28 kap 5 §överklagas ti ll allmän förva ltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i 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 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 skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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FflfLUN 
Falu kommun 
Ba rn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-1 2-1 6 

18(61) 

§ 165 Barnpeng till Mirjam John Pedagogisk verksamhet Steg för 
steg 2016 

BUN0269/15-638 

Förslag till beslut 

Barnpeng till fristående pedagogisk omsorg Mirjam John Pedagogisk 
verksamhet Steg för steg Pedagogiska omsorg för år 2016 fastställs en ligt 
§ 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställt barn-/ 
elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
försko leklasser och grundskolor 2016. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltni ngen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastsälla barnpeng ti ll fristående pedagogisk om
sorg Mirjam John Pedagogisk verksamhet Steg för steg Pedagogiska omsorg för 
år 20 16. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 15-12- 16, § 155, om barn-/elevpeng till 
försko lor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, försko le
klasser och grundskolor fö r år 2016. 

Sänds till 
Fristående pedagogisk omsorg Mirjam John Pedagogisk verksamhet Steg för steg 
Pedagogiska omsorg 

Kommunens beslut enligt 25 kap 11 § i skollagen i ärenden om bidrag till friståen
de förskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras ti ll Barn- och utbildn ingsnämnden i Falu kommun, 
79 1 83 F ALUN och ska ha kommit in ti ll oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 

I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vi lka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej . 



F LUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-1 6 

§ 166 Elevpeng till Attenda Backafors Resursskola 2016 

BUN0270/ 15-611 

Förslag till beslut 

Elevpeng till fristående skolan Attend o Backafors resursskola för år 2016 
fastställs enligt§ 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställt barn-/ 
elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
försko leklasser och grundskolor 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastsälla elevpeng till fristående skolan Attendo 
Backafors resursskola för år 2016. 

Beslutet är enligt förva ltningens förs lag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 15-12-1 6, § 155, om barn-/elevpeng till 
förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskole
klasser och grundskolor för år 2016. 

Sänds till 
Attendo Backafors resursskola 

Kommunens beslut enligt l O kap 3 7 § i skollagen i ärenden om bidrag ti ll friståen
de förskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva ti ll Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu 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 skrift
ligen undet1ecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej . 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-12- 16 

§ 167 Elevpeng till Erlaskolan Falun 2016 

BUN0271/15-6 11 

Förslag till beslut 

Elevpeng ti ll fristående skolan Erlaskolan i Falun för år 201 6 fastställs 
enligt § 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställ t barn-/ 
elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fri tidshem, öppen fritidsverksamhet, 
försko leklasser och grundskolor 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastsälla elevpeng ti ll fristående skolan Erlaskolan i 
Falun för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förs lag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 15-12- 16, § 155, om barn-/elevpeng till 
förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, försko le
klasser och grundskolor för år 201 6. 

Sänds till 
Ed askolan i Falun 

Kommunens beslut enligt 10 kap 37 §och 25 kap 15 § i skollagen i ärenden om 
bidrag till fristående förskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till all män 
förvaltningsdomstol. 

Vi ll du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras ti ll Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick de l av beslutet. 

I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har fö r ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit full makt att företräda dej. 
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FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15- 12-1 6 

§ 168 Elevpeng till Friskolan Mosaik 2016 

BUN0272/ 15-6 11 

Förslag till beslut 

Elevpeng till fri stående skolan Friskolan Mosaik för år 201 6 fastställs 
enligt § 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställt barn-/ 
elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fri tidshem, öppen fritidsverksamhet, 
försko leklasser och grundskolor 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastsälla elevpeng till fristående skolan Friskolan 
Mosaik för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 201 5-12-1 6, § 155, om barn-/elevpeng till 
förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskole
klasser och grundskolor för år 201 6. 

Sänds till 
Friskolan Mosaik 

Kommunens beslut enligt 9 kap 19 §, 14 kap 15 § och 10 kap 3 7 § 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. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i 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 skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej . 

2 1 (6 1) 



FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-16 

§ 169 Elevpeng till Internationella Engelska skolan 2016 

BUN0273115-6 11 

Förslag till beslut 

Elevpeng till fri stående skolan Internationella Engelska skolan för år 2016 
fastställs enligt § 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställt barn-/ 
elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
försko leklasser och grundskolor 2016. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastsälla elevpeng till fristående skolan Internatio
nella Engelska skolan för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens fö rslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015- 12-1 6, § 155, om barn-/elevpeng till 
förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, försko le
klasser och grundskolor för år 20 16. 

Sänds till 
Inte rnatione lla Engelska skolan 

Kommunens beslut enligt l O kap 3 7 § i skollagen i ärenden om bidrag till friståen
de fö rskolor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomsto l. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
79 1 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 istäl let önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej . 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Bam- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-1 2-1 6 

§ 170 Elevpeng till Kunskapsskolan i Borlänge 2016 

BUN0274/15-611 

Förslag till beslut 

Elevpeng till fristående skolan Kunskapsskolan i Borlänge för år 2016 
fastställs enligt § 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställ t barn-/ 
elevpeng för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
försko leklasser och grundskolor 2016. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastsälla elevpeng till fristående skolan Kunskaps
skolan i Borlänge för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Besluts u n derlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12-1 6, § 155, om barn-/elevpeng till 
förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskole
klasser och grundskolor för år 20 16. 

Sänds till 
Kunskapsskolan i Borlänge 

Kommunens beslut enligt l O kap 37 § i skollagen i ärenden om bidrag till friståen
de försko lor får enligt 28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomsto l. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick de l 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 skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej . 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15- 12-1 6 

§ 171 Elevpeng till Söderbaumska skolan 2016 

BUN0275115-6 11 

Förslag till beslut 

Elevpeng till fristående skolan Söderbaumska skolan for år 20 16 fastställs 
enligt§ 155. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 155, fastställt barn-/ 
elevpeng for försko lor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
försko leklasser och grundskolor 2016. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastsälla elevpeng till fristående skolan SöderbaUin
ska skolan för år 20 16. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 15-1 2-1 6, § 155, om barn-/elevpeng till 
förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskole
klasser och grundskolor för år 2016. 

Sänds till 
Söderbaumska skolan 

Kommunens beslut enligt 9 kap 19 §, 14 kap 15 §och 10 kap 37 § i skollagen i 
ärenden om bidrag till fristående fårsko lor får enligt 28 kap 5 § överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i 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 skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 

24 (6 1) 



FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-16 

§ 172 Elevpeng till Falu Gymnasium 2016 

BUN0276/15-612 

Förslag till beslut 

Elevpeng till Falu gymnasium fastställs enligt barn- och utbildningsför
valtningens förslag. 

Sammanfattning 
Elevpengen bygger på Falu gymnasiums budgeterade kostnader för respektive 
program exklusive skolskjutskostnader. Programrektorerna erhåller elevpeng för 
huvuddelen av kostnader som avser personal, läromedel, skolmåltider, lokaler 
m.m. 

Förvaltningsgemensamma kostnader fördelas inte ut till Falu gymnasium, men 
ingår i underlag för beräkning av ersättning från/till andra huvudmän. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-16. 
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FpfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-1 2-1 6 

§ 173 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2016 

BUN0277/l5-612 

Förslag till beslut 

l. Bidrag till fristående gymnasieskolor fastställs enligt barn- och utbild
ningsförvaltningens förslag för de gymnasieprogram som finns inom Falu 
gyrnnastum. 

2. Information om bidrag som avser program som Falu gymnasium inte har 
men som finns inom Gysamsamverkan skickas separat så snart dessa finns 
tillgängliga Uam1ari eller februari). 

Sammanfattning 
Lagstiftningen "Offentliga bidrag på lika villkor" gäller från 20 l O. Likabehand
lingsprincipen betyder att bidrag ti ll fristående enheter 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. 

Gymnasiesamverkan (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 fat
tat beslut. 

Bidrag till fristående gymnasieskolor utgår ifrån hemkommunens kostnadsnivå för 
respektive gymnasieprogram. Om hemkommunen inte har programmet gäller Gy
sams pris lista och om programmet inte finns inom Gysam så gäller den så kallade 
riksprisli stan. Justering för administrationskostnader och moms görs i enlighet 
med lagstiftningen. 

Beslutet är enligt förvaltningens förs lag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-1 2-1 6. 

Sänds till 
Berörda fristående enheter 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-1 2-1 6 

§ 174 Interkommunala ersättningar gymnasieskolor 2016 

BUN0278/l5-612 

Förslag till beslut 
Interkommunala ersättningar för gymnasieskolor 20 16 fastställs enligt 
barn- och utbildningsförvaltningens förslag för de kommuner som inte 
ingår i Gysamsamverkan. 

Sammanfattning 
Gysamsamverkan (Gysam) sker mellan kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, 
Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Rättvik, Smedjebacken, Säter och 
Vansbro i syfte att erbjuda ett stort och kvalitativt utbud av utbildningar till 
samtliga elever. 

För 2016 gäller de 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 relaterat ti ll samtliga 
elever på dessa program. 

Faluns prislista som bygger på självkostnaden gäller för övriga kommuner. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Besluts u n derlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 15-11 -24, reviderad 2015-
12-02. 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12- 16 

§ 175 Bidrag till Animalloges AB 2016 

BUN0279/15-612 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Animalloges AB för år 2016 fast
ställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag till fri stående gymnasieskolor för år 20 16. 

Utifrån detta beslut föres lår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fri stående gymnasieskolan 
Animalloges AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12-1 6, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 2016. 

Sänds till 
Animalloges 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 ti ll allmän förvaltn ingsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skä l du har för di tt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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FflfLUN 
Falu kommun 
Ba rn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-16 

§ 176 Bidrag till Cybergymnasiet Stockholm AB 2016 

BUN0280/ 15-6 12 

Förslag till beslut 

Bidrag ti ll fristående gymnasieskolan Cybergymnasiet Stockholm AB för 
år 20 16 fastställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag ti ll fristående gymnasieskolor för år 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan 
Cybergymnasiet Stockholm AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015- 12-16, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 20 16. 

Sänds till 
Cybergymnasiet Stockholm 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 fö rvaltningsdomsto l. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
79 1 83 F ALUN och ska ha kormnit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick de l av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fu llmakt att fö reträda dej. 
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F FfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-12-1 6 

§ 177 Bidrag till Falu Frigymnasium AB 2016 

BUN028 1/l5-612 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasiesko lan Fal u Frigymnasium AB för år 2016 
fastställs . 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2016. 

Utifrån detta beslut föres lår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan Falu 
Frigymnasium AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12-16, § 173, om bidrag till fri stående 
gymnasieskolor för år 201 6. 

Sänds till 
Falu Frigymnasium 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 förvaltn ingsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-1 2-1 6 

§ 178 Bidrag till Film & Musikgymnasiet 2016 

BUN0282/15-612 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Film & Musikgymnasiet för år 2016 
fastställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställ t 
bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2016. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan Film 
& Musikgymnasiet för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 15-1 2-1 6, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 2016. 

Sänds till 
Film & Musikgymnasiet 

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. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
79 1 83 F ALUN och ska ha kommit in ti ll oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej . 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-1 6 

§ 179 Bidrag till ForshagaAkademin AB 2016 

BUN0283115-612 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan ForshagaAkademin AB för år 2016 
fastställ s. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag till fri stående gymnasieskolor för år 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan 
ForshagaAkademin AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag . 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12- 16, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 20 16. 

Sändstill 
ForshagaAkademin AB 

Kommunens beslut enligt 16 kap 52 §, 17 kap 3 1, 35 §§, 19 kap 45 § i skollagen i 
ärenden om bidrag till fri stående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enl igt 
28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Vi ll du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick de l av beslutet. 

I skrivelen 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 skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fu llmakt att företräda dej. 
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FrfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-1 2-16 

§ 180 Bidrag till Hagströmska gymnasiet 2016 

BUN0284/l5-6 12 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Hagströmska gymnasiet för år 20 16 
fastställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag t i Il fristående gymnasieskolor för år 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan 
Hagströmska gymnasiet för år 20 16. 

Beslutet är enligt förvaltningens förs lag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12- 16, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 20 16. 

Sänds till 
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. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vi lka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-1 2-16 

§ 181 Bidrag till Helixutbildningar AB 2016 

BUN0285/15-6 12 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasiesko lan Helixutbildningar AB fö r år 20 16 
fastställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag till fri stående gymnasieskolor för år 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fri stående gymnasieskolan 
Heli xutbildningar AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 15-1 2- 16, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 20 16. 

Sänds till 
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 förva ltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
79 1 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej . 
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FrfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-1 2-16 

§ 182 Bidrag till Hermods AB 2016 

BUN0286/15-612 

Förslag till beslut 

Bidrag till fri stående gymnasieskolan Hermods AB för år 2016 fastställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag t i Il fri stående gymnasieskolor för år 2016. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan 
Hermods AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12-1 6, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 20 16. 

Sänds till 
Hermods AB 

Kommunens beslut enligt 16 kap 52 §, 17 kap 31 , 35 §§, 19 kap 45 § i skollagen i 
ärenden om bidrag till fri stående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor tar enligt 
28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Fal u kommun, 
791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick de l av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har for ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen unde11ecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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FP'fLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-1 2-1 6 

§ 183 Bidrag till Hudik Friskoleutbildning AB 2016 

BUN0287/15-6 12 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Hudik Friskoleutbildning AB för år 
20 16 fastställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag till fri stående gymnasieskolor för år 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan 
Hudik Friskoleutbildning AB för år 20 16. 

Beslutet är enligt förvaltningens fö rslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12- 16, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 2016. 

Sänds till 
Hudik Friskoleutbildning 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. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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FflfLUN 
Falu kommun 
Bam- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015- 12-16 

§ 184 Bidrag till Jensen Education College AB 2016 

BUN0288/ 15-612 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Jensen Education College AB för år 
201 6 fastställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställ t 
bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2016. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fri stående gymnasieskolan 
Jensen Education College AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12-16, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 2016. 

Sänds till 
Jensen Education College 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. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
201 5-1 2-16 

§ 185 Bidrag till Kulturarna Gymnasium 2016 

BUN0289115-612 

Förslag till beslut 

Bidrag ti ll fristående gymnasieskolan Kulturarna Gymnasium fö r år 201 6 
fastställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställ t 
bid rag ti ll fristående gymnasieskolor för år 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag ti ll fristående gymnasieskolan 
Kulturarna Gymnasium för år 2016. 

Beslutet är enligt forvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Bes lut barn- och utbildningsnämnden 20 15-1 2-1 6, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 201 6. 

Sänds till 
Kulturarna 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 förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva t ill Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras ti ll Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 FALUN och ska ha kommit in ti ll oss inom tre veckor från den dag du 
fi ck de l av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 

38 (6 1) 



FflfLUN 
Falu kommun 
Ba rn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
201 5-12-1 6 

§ 186 Bidrag till Kunskapsskolan i Sverige AB 2016 

BUN0290/15-6 12 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Kunskapsskolan i Sverige AB för år 
20 16 fastställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställ t 
bidrag ti ll fristående gymnasieskolor för år 201 6. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fri stående gymnasieskolan 
Kunskapsskolan i Sverige AB för år 20 16. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 15-1 2-1 6, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasiesko lor för år 20 16. 

Sänds till 
Kunskapsskolan i Sverige 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. Över
klagandet ska dock adresseras ti ll Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
79 1 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit full makt att företräda dej. 
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FFfLUN 
Fa lu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015- 12-16 

§ 187 Bidrag till Lillerudsgymnasiet AB 2016 

BUN029 1/15-612 

Förslag till beslut 

Bidrag ti ll fristående gymnasieskolan Li llerudsgymnasiet AB för år 2016 
fastställ s. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag t i Il fri stående gymnasieskolor för år 201 6. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att faststä lla bidrag till fri stående gymnas ieskolan 
Lillerudsgymnasiet AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-1 2-1 6, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 201 6. 

Sänds till 
Lillerudsgymnasiet AB 

Kommunens beslut enligt 16 kap 52 §, 17 kap 31 , 35 §§, 19 kap 45 § i skollagen i 
ärenden om bidrag till fri stående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 
28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av bes l ute t. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift 
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fu llmakt att företräda dej . 
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FffLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-1 2-16 

§ 188 Bidrag till Mälardalens Tekniska Gymnasium 2016 

BUN0292/ 15-6 12 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Mälm·dalens Tekniska Gymnasium 
för år 2016 faststä lls. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag till fristående gymnasieskolor för år 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasiesko lan 
Mälardalens Tekniska Gymnasium för år 20 16. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12-16, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 2016. 

Sänds till 
Mälardalens 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 förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva ti ll Förvaltn ingsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick de l av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vi lket beslut du överklagar, vi lka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fu llmakt att företräda dej . 
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F FfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-1 2-1 6 

§ 189 Bidrag till Nordens Teknikerinstitut AB 2016 

BUN0293/15-6 12 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Nordens Tekni kerinstitut AB för år 
201 6 fastställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag till fristående gymnasieskolor för år 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fri stående gymnasieskolan 
Nordens Teknikerinstitut AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 201 5-1 2-1 6, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasiesko lor för år 201 6. 

Sänds till 
Nordens Teknikerinstitut AB 

Kommunens beslut enligt 16 kap 52 §, 17 kap 31, 35 §§, 19 kap 45 § i skollagen i 
ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärsko lor får enligt 
28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
79 1 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick de l av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vil ket beslut du överklagar, vilka skä l du har fö r ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej . 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Ba rn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-1 2-1 6 

§ 190 Bidrag till Nya Designgymnasiet i Nacka AB 2016 

BUN0294/ 15-612 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Nya Designgymnasiet i Nacka AB 
för år 2016 fastställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2016. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbi ldningsförvaltningen att barn- och ut
bi ldningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan Nya 
Designgymnasiet i Nacka AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 15- 12- 16, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 2016. 

Sänds till 
Nya Designgymnasiet i Nacka AB 

Kommunens beslut enligt 16 kap 52 §, 17 kap 31, 35 §§, 19 kap 45 § i sko llagen i 
ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får en ligt 
28 kap 5 § överklagas ti ll allmän förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva ti ll Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras ti ll Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 F ALUN och ska ha kommit in ti ll oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 

I skrivele n ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undet1ecknat av dej eller någon du givit fu llmakt att företräda dej. 
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FffLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-16 

§ 191 Bidrag till Plusgymnasiet AB 2016 

BUN0295115-612 

Förslag till beslut 

Bidrag till fri stående gymnasieskolan Plusgymnasiet AB för år 2016 fast
ställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173 , fastställt 
bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2016. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan 
Plusgymnasiet AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12-16, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 2016. 

Sänds till 
Plusgymnasiet 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. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen unde11ecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-16 

§ 192 Bidrag till Praktiska Sverige AB 2016 

BUN0296115-612 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Praktiska Sverige AB för år 2016 
fastställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställ t 
bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2016. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan 
Praktiska Sverige AB för år 201 6. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12-16, § 173, om bidrag ti ll fristående 
gymnasieskolor för år 20 16. 

Sänds till 
Praktiska Sverige 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 gyronasiesärskolor får enl igt 
28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick de l av beslutet. 

I skrivele n ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har fö r ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-12-16 

§ 193 Bidrag till Ryssbygymnasiet AB 2016 

BUN0297/15-612 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Ryssbygymnasiet AB för år 2016 
fastställ s. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag till fristående gymnasieskolor för år 2016. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan 
Ryssbygymnasiet AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12-16, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 2016. 

Sänds till 
Ryssbygymnasiet AB 

Kommunens beslut enligt 16 kap 52 §, 17 kap 31, 35 §§, 19 kap 45 § i skollagen i 
ärenden om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärsko lor får enligt 
28 kap 5 § överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej . 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-16 

§ 194 Bidrag till Rytmus AB 2016 

BUN0298/l5-612 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Rytmus AB for år 2016 faststä lls. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställ t 
bidrag till fristående gymnasiesko lor för år 2016. 

Utifrån detta beslut föres lår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan 
Rytmus AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 15-1 2-16, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 2016. 

Sänds till 
Rytmus AB 

Kommunens beslut enligt 16 kap 52 §, 17 kap 31, 35 §§, 19 kap 45 § i skollagen i 
ärenden om bidrag ti ll 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. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 FALUN och ska ha kommit in ti ll oss inom tre veckor från den dag du 
fick de l av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vi lka skäl du har for ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
lige n undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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FfllfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdespa·otokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-12-16 

§ 195 Bidrag till stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor 2016 

BUN0299/ 15-612 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor 
för år 20 16 fast ställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde,§ 173, fastställt 
bidrag till fristående gymnasieskolor för år 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bi ldningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan 
Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 20 15- 12- 16, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 2016. 

Sänds till 
Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor 

Kommunens beslut enligt 16 kap 52 §, 17 kap 3 1, 35 §§, 19 kap 45 § i skollagen i 
ärenden om bidrag ti ll fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 
28 kap 5 § överklagas ti ll allmän förvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva ti ll Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras ti ll Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick de l av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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Ff!tLUN 
Falu kommun 
Ba rn- och utbildningsnämnden 

Sammanträ desprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-1 6 

§ 196 Bidrag till Sveriges Ridgymnasium AB 2016 

BUN0300/ 15-6 12 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnas ieskolan Sveriges Ridgymnasium AB för år 
2016 fastställ s. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställ t 
bidrag till fristående gymnasieskolor för år 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bi ldningsnämnden beslutar att fastställa bidrag ti ll fristående gymnasieskolan 
Sveriges Ridgymnasium AB för år 201 6. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015- 12-16, § 173, om bidrag ti ll fristående 
gymnasieskolor för år 20 16. 

Sänds till 
Sveriges Ridgymnasium AB 

Kommunens beslut enligt 16 kap 52 §, 17 kap 31, 35 §§, 19 kap 45 § i skollagen i 
ärenden om bidrag ti ll fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor får enligt 
28 kap 5 § överklagas till allmän fö rvaltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras ti ll Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 FALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick de l av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 

49 (6 1) 



FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
201 5-1 2-1 6 

§ 197 Bidrag till TherenGruppen AB 2016 

BUN030 l /15-6 12 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan The renGruppen AB för år 201 6 fast
ställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag till fri stående gymnasieskolor för år 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan 
The renGruppen AB för år 201 6. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut ba rn- och utbildningsnämnden 201 5-1 2-1 6, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 20 16. 

Sänds till 
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 till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i 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 skrivele n ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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F LUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-16 

§ 198 Bidrag till Växjö fria gymnasium AB 2016 

BUN0302115-612 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Växjö fria gymnasium AB för år 
2016 fastställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag till fristående gymnasieskolor för år 20 16. 

Utifrån detta beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan 
Växjö fria gymnasium AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-1 2-1 6, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 20 16. 

Sänds till 
Växjö fria gymnasium 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. Över
klagandet ska dock adresseras till Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilka skäl du har för ditt 
överklagande samt vilket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej. 
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FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-1 2-16 

§ 199 Bidrag till Älvdalens Utbildningscentrum AB 2016 

BUN0303/15-612 

Förslag till beslut 

Bidrag till fristående gymnasieskolan Älvdalens Utbildningscentrum AB 
för år 2016 fastställs. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid dagens sammanträde, § 173, fastställt 
bidrag till fristående gymnasieskolor för år 20 16. 

Utifrån detta beslut föres lår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ut
bildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolan 
Älvdalens Utbildningscentrum AB för år 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2015-12-1 6, § 173, om bidrag till fristående 
gymnasieskolor för år 2016. 

Sänds till 
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 förva ltningsdomstol. 

Vill du överklaga detta beslut kan du skriva till Förvaltningsrätten i Falun. Över
klagandet ska dock adresseras ti ll Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun, 
791 83 F ALUN och ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 

I skrivelen ska du tala om vi lket beslut du överklagar, vi lka skäl du har för ditt 
överklagande samt vi lket beslut du istället önskar. Överklagandet ska vara skrift
ligen undertecknat av dej eller någon du givit fullmakt att företräda dej . 
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F LUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-12-16 

§ 200 l nformation budgetuppföljning 

BUN0008115-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av och godkänner informationen. 

Sammanfattning 
Ingen förändring av förväntat resultat för barn- och utbildningsförvaltningen mel
lan oktober och november månad. Resultatet bedöms bli ett positivt resultat på 4,4 
mnkr jämfört med budget. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

53 (61) 



FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15- 12- 16 

§ 201 Information Centrum för flerspråkighet 

SKOL02 14/13-6 16 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Rektor Katarina Tegmark informerar om Centrum för flerspråkighets uppdrag, 
organisation och arbetssätt. 

Centrum för flerspråkighet (CF) startades i mars 20 14. CF ansvarar för moders
målsundervisningen i grundskolan och gymnas ieskolan samt tar emot och intro
ducerar nyanlända barn och ungdomar i skolans verksamhet. Här fitms också 
centralt ansvarar för organisation av modersmålsundervisning, det första motta
gandet av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola, 
pedagogisk kartläggning av nyanlända elever i grundskolan, introduktionsklass i 
grundskolan samt utslussning av elever i introduktionsklass till ordinarie skol
verksamhet. 

I ock med den växande flyktingströmmen har CF fått en stor ökning av antalet 
barn och elever under hösten 201 5. 

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

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-12-16 

§ 202 Utökning av Centrum för flerspråkighet på grund av 
flyktingsituationen 

BUN0305115-6 16 

Beslut 

l. Mottagningsdelen med introduktionsklass på Centrum för flersp råkighet 
fördubblas 2016 i enlighet med förvaltningens bedömning. 

2. Ytterligare en utökning av introduktionsklass förbereds under 2016 och 
genomförs när behov finns. 

3. Modersmålsundervisningen utökas i enlighet med förslaget. 

4. Finansiering sker genom att äska medel från de statliga medel regeringen 
aviserat till kommunerna för ökat flyktingmottagande. 

Sammanfattning 
Centrum för flerspråkighet (CF) är vägen in i förskola, grundskola och gymnasie
skola nyanlända för barn och ungdomar. Verksamheten planerades utifrån det 
flyktingmottagande som rådde före 2014. I dagsläget tar skolan emot fl er nyanlän
da elever och vi ser inte att det mottagandet konuner att avta inom en nära fram
tid. Troligtvis kommer Falun att få ett betydligt högre flyktingmottagande än 
tidigare. 

För att fortsätta mottagande av nyanlända barn och ungdomar som beslutades in
för starten behöver verksamheten fördubblas i ett första steg, för att sedan förbere
das för en eventuell ytterligare utökning i ett andra steg. 

Beslutets första och andra punkt är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 201 5-12-0 l. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Pettersson (C) med instämmande av Jessica Wide (S), Jan E Fors (M) och 
Joakim Storck (C): Finansiering sker genom att äska medel från de statliga medel 
regeringen aviserat till kommunerna för ökat fl yktingmottagande. 

Jan E Fors (M): Ändring av beslutets tredje punkt till modersmålsundervisningen 
utökas i enlighet med förslaget. 

Sänds till 
Grundskolechef 
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FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-1 2-1 6 
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§ 203 Organisationsförändring grundskolorna i Britsarvet och 
Bjursås 

BUN0306115-611 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner att rektorsorganisationen vid 
Bjursås- och Britsarvsskolan på försök förändras i syfte att göra rektors 
uppdrag bättre ur ett arbetsmiljöperspektiv och samtidigt optimera möj 
ligheterna till effektivare personal-, lokal- och ekonomiutnyttjande. 

Sammanfattning 
I ett försök att hitta välfungerande arbetsformer för rektor vill vi på försök föränd
ra organi sationen på två områden genom att utöka rektors ansvarsområde och ans
tälla biträdande rektorer. I föreslagen organisation får rektor ett övergripande ans
var för en gemensam skolkultur från försko leklass till och med årskurs 9, samt för 
att utveckla skolans inre organisation. Det skapar ökade möjligheter att uppnå ett 
effektivt lokalutnyttjande och en sammanhållen personalplanering. Likvärdigheten 
mellan skolorna kommer också att ökas. 

Modellen används redan på Hälsinggårdsskolan med gott resultat. Vi vill nu utöka 
försöket med ytterligare två områden, Bjursåsskolan och Britsarvsskolan. Hela 
organisationsförändringen genomförs inom ekonomisk ram. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 15-11-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Jessica Wide (S) med instämmande av Per Pettersson (C): Enligt 
förvaltningens förs lag. 

Sven-Olov Ytterholm (F AP) : Enligt förvaltningens förs lag med tillägget att 
återrapportering sker till nämnden efter 2 år. 

Joakim Storck (C): Avslag på Sven-Olov Ytterholms tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Sven-Olov Ytterholms tilläggsförslag mot Joakim Storcks 
avslag på tilläggsförslaget och finner att nämnden beslutat avslå tilläggsförslaget. 

Sändstill 
Grundskalerektorer 



FrfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 204 

Beslut 

l nternkontrollplan 2016 

BUN0006115-600 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-12-1 6 

l. Punkten gällande giftfri miljö i internkontrollplan för 2015 läggs till i 
internkontrollplan 2016. 

2. Intetnkontrollplan för 20 16 godkänns. 

Sammanfattning 
Intern kontrollplan ska årligen upprättas. Barn- och utbildningsförvaltningens led
ningsgrupp gör väsentlighetsanalys av rutiner, processer m.m. och lämnar förs lag 
till barn- och utbildningsnämnden över vi lka punkter som bör hanteras i intern
kontrollplanen. Tre punkter är kommungemensamma kontrollpunkter. Övriga 
punkter har utgått från verksamhetens styrning, kvalitetsarbete samt utifrån prio
riterade processer i skolhuset. 

Beslutets andra punkt är enligt förvaltningens förs lag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jessica Wide (S) med instämmande av Joakim Storck (C): Enligt 
förvaltningens förslag med tillägg att punkten gällande giftfri miljö i internkon
trollplan för 20 15 läggs till i internkontrollplan 2016. 

Sänds till 
Ekonomikontoret, samordnare för interkontroll 
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FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-16 

§ 205 Plan för implementering av den politiska plattformen 

BUN0093/ 15-600 

Beslut 

Ärendet bordläggs till kommande sammanträde. 

58 (6 1) 



F LUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-16 

§ 206 Information från ordförande och förvaltning 

BUN0017/15-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Diskussioner med Framtidsmuset BUN0323/15-610 
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Rapport från diskussioner förda med Framtidsmuset i Borlänge gällande alternativ för den 
verksamhet som nu bedrivs av Teknikverkstaden. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 



FffLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-16 

§ 207 Aterrapportering delegationsbeslut 

B UN000511 5-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Beslut som tagits på delegation ska återredovisas till nämnden. Vid dagens sam
manträde redovisas sammanställning över de delegationsbeslut som är diarieförda 
till och med den 16 november 2015. 

Dokumenten finns med i pärm vid sammanträdet. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-17. 
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FrfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdespa·otokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-12-16 

§ 208 Anmälningsärenden och skriftlig information 

BUN0016/ 15-600 

Beslut 

Nämnden har tagit de l 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 16 november 20 15. 

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 2015-11-1 7. 
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