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FFfLUN Sammanträdesprotokoll 

Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 122 

Beslut 

Sammanträdesdatum 
2015-10-21 

Förändringar i föredragningslistan 

BUNOOO 1/15-600 

l. Ärendet kompetensförsörjningsplan utgår. 

2. Utgående information: Sjukskrivningsstatistik, lågstadielyft och 
plan för implementering av den politiska plattformen. 

3. Tillkommande information: skolinspektionens upptaktsträff 
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F LUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-10-21 

§ 123 Svar på medborgarförslag Upprätta en budget för 
skolråden på gymnasieskolorna 

BUN0184/15-008 

Beslut 

Medborgarförslaget bifalls och skolråden på Kristinegymnasiet och 
Lugnetgymnasiet tilldelas en egen budget. 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att skolråden bör tilldelas en budget 
där medlen ska användas för att stimulera och engagera ungdomar att delta i 
demokratiska processer och aktiviteter. 

Förslagsställaren presenterar sitt förslag vid sammanträdet. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-28. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Ljungqvist (M) med instämmande av Joakim Stock (C), Liza Lundberg (S) 
och Anton Ek (V): Bifall till medborgarförslaget 

Sändstill 
Kommunfullmäktige 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-10-21 

§ 124 Information budgetuppföljning 

BUNOOOS/15-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av och godkänner informationen. 

Sammanfattning 
Prognos efter september månad visar att barn- och utbildningsförvaltningen får ett 
positivt resultat på 2,7 mnkr jämfört med budget för hela 20 15. 

Beslutet är enligt förvaltningens förs lag. 
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FfllfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 125 

Beslut 

Redovisning statsbidrag 

BUN0211/15-609 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-10-21 

l. Nämnden har tagit del av informationen. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med forslag till hur förvalt
ningen rapporterar till nämnden vilka statsbidrag som söks, beviljats och 
inte söks. 

Sammanfattning 
Staten ger kommuner och landsting både generella och riktade statsbidrag. Gene
rella statsbidrag ingår i systemet for kommunalekonomisk utjämning for att ut
jämna skillnader i intäkter eller strukturella förutsättningar. Riktade statsbidrag 
(specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De betalas inte ut med 
automatik utan måste sökas. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-22. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforande Jessica Wide (S): Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med 
förslag till hur förvaltningen rapporterar till nämnden vilka statsbidrag som söks, 
beviljas och inte söks. 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-10-21 

§ 126 Svar på motion från Patrik Andersson (V), Kicki 
Stoor (V), Monica Lindh (V), Pia Persson (V) och 
Rolf Graden (V) satsa på moderna, kostnadseffek
tiva datasystem för skolan nu 

BUN0131115-008 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

l. Motionen anses besvarad i och med att dess intentioner lyfts in i det på
gående arbetet med digitalisering av skolan. I detta projekt ska kvalitet och 
ekonomi vara styrande. Verksamheternas behov ska vara i fokus, inte leve
rantör. 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger barn
och utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra en risk- och sårbarhets
analys inför tecknandet av avtal om molntjänster. 

Sammanfattning 
I en motion föreslår Vänsterpartiet att kommunfullmäktige beslutar om att göra en 
risk- och konsekvensanalys för att knyta avtalmed kostnadsfri molntjänst för nytt
jande i kommunens skolor. 

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför nu, tillsammans med IT -kontoret 
och serviceförvaltningen ett projekt som benämns "Digitalisering av skolan". 
Syftet med detta projekt är att ur ett helhetsperspektiv hantera frågan om moderna 
digitala verktyg och tjänster i skolan. Projektet omfattar, förutom infrastruktur och 
resurser, även elevernas lärande, professionens kompetens och skolan ledarskap 
och styrning. Viktigt är att de lösningar som tas fram är ekonomiskt hållbara och 
fungerar väl över tid. Därför ska ekonomi och kvalitet vara styrande i arbetet. 
Verksamheternas behov och hur väl IT -verktygen fungerar ska vara i fokus, inte 
vilken leverantören är. 

Beslutet är enligt det förvaltningsgemensamma förslaget. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens och !T-kontorets tjänsteskrivelse 2015-10-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jessica Wide (S): Enligt det förvaltningsgemensamma förslaget. 

Sändstill 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens serviceutskott 
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FffLUN Sammanträdesprotokoll 

Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 127 

Sammanträdesdatum 
2015-10-21 

översyn avit-kostnader och undersökning av fram
tida satsningar som leder till ökad måluppfyllelse 

BUN0007/15-600 

Beslut 

l. Förvaltningens inriktning godkärms. I arbetet betonas två processer, 
dels att tillsammans med serviceförvaltningen minska kostnaderna för 
it och dels att tillsammans med it-kontoret arbeta med digitalisering av 
skolan. 

2. Kostnaden för it-lösningar ska ställas i förhållande till nyttan, ekono
misk besparing och kvalitet. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att löpande informera nämnden om arbetet 
med digitaliseringsprocessen foriskridande. 

Sammanfattning 
Vid nämndsammanträdet den25mars 2015 beslutades att ge förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av IT -kostnader och undersöka framtida satsningar 
som leder till ökad måluppfyllelse. 

I dagsläget bedriver förvaltningen två processer för att minska IT kostnader och 
samtidigt göra satsningar som leder till ökad måluppfyllelse. Dels ett projekt 
tillsammans med serviceförvaltningen där målet bl. a. är att minska IT -kostnader
na, dels att tillsammans med IT -kontoret staria en digitaliseringsprocess där för
valtningen ska se vilka system som verksamheterna behöver och inte behöver för 
att öka måluppfyllelsen. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av nedanstående förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan E Fors (M): Kostnaden för it-lösningar ska ställas i förhållande till nyttan, 
ekonomisk besparing och kvalitet. 

Liza Lundberg (S): Enligt förvaltningens förslag med tillägget att i arbetet betonas 
två processer, dels att tillsammans med serviceförvaltningen minska kostnaderna 
för it och dels att tillsammans med it-kontoret arbeta med digitalisering av skolan. 

Ordförande Jessica Wide (S): Förvaltningen får i uppdrag att löpande informera 
hur arbetet med digitaliseringsprocessen fortskrider. 
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FflfLUN Sammanträdesprotokoll 

Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 128 

Sammanträdesdatum 
2015-10-21 

Uppföljning sommarjobb 2015 

BUN0034115-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 20 maj 2015 informerades om att barn- och 
utbildningsförvaltningen har skapat två större centrala lösningar där 40 stycken 
ungdomar erbjuds sommarjobb. 

Tjugo av sommarjobbarna schemalades att arbeta på de förskolor och skolor som 
anmält intresse av att ta emot sommatjobbare. De resterande tjugo planerade som
mmjobben kunde inte genomföras, eftersom finansieringen inte blev klar i tid. 

Förvaltningen avser att ta emot sommarjobbande ungdomar även sommaren 2016. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tj änsteskrivelse 20 15-09-1 5. 
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FrafLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-10-21 

§ 129 l nformation kösituationen förskolan 

SKOL0264/14-634 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
skolnämnden beslutade i januari 201 1 att förvaltningen fortlöpande ska rapportera 
om barnomsorgskön. 

Sammanställningen är en ögonblicksbild över hur kösituationen ser ut just när 
sammanställningen genomförs och förändras va11efter ansökningar och uppsäg
ningar kommer in. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-18. 
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FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 15-10-2 1 

§ 130 Information om arbetet för barn som skulle gått på 
Hästberg 

BUN0224/l5-634 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Förskolans verksamhetschef Ulrika Forsselllämnar information om vad förvalt
ningen gör får att ordna förskola för de två barn med speciella behov som skulle 
gått på Hästberg. 

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

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-10-21 

§ 131 Tillägg i delegationsordning 

SKOLO 162114-600 

Beslut 

Delegation av huvudmannens ansvar att skyndsamt utreda kränkningar 
läggs till i delegationsordningen. 

Sammanfattning 
Vid barn- och utbildningsnämnds första sammanträde i november 20 14 beslutades 
om delegationsordning för nämnden. Det har uppmärksammats att en punkt gäl
lande huvudmannens ansvar att utreda omständigheter kring kränkningar, som 
funnits med i tidigare delegationsordningar saknas och behöver läggas till. 

Huvudmannen delegerar till barn- och utbildningschefen, som vidaredelegerar 
uppgiften till förskolechef!rektor. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2015-09-16. 

Sänds till 
Personal inom barn- och utbildningsförvaltningen 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-10-21 

§ 132 Information från ordförande och förvaltning 

BUN0017/15-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
skolinspektionens upptaktstrii/f 

Inför skolinspektionens tillsyn har inbjudan till upptaktsträff i Kristinegården den 
3 november 2015 kl. l 0-12 gått ut. 

Nyckeltalsjiimförelser 

Nyckeltalsjämförelser finns på insidan och i politikerrummet 

Liimrbehörigheter 

Statistik över lärarbehörigheter m.m. finns på Siris. Där har Skolverket samlat in
formation om skolornas kvalitet och resultat. 

Aterrapportering från fadderberedninganut 

Ordförandena i fadderberedningarna informerar från de träffar som varit under 
året. 

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

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-10-21 

§ 133 Information lässatsning inom grundskolan 

SKOL005111 4-61l 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Elisabet Axelsson från grundskolans utvecklingsgrupp informerar om grundsko
lans pågående lässatsning. Alla lärare som undervisar i svenska i årskurs l ska 
under perioden 20 13-2017 få kompetensutveckling. Från vårterminen 2014 fö ljs 
elevernas läsförmåga upp utifrån en bedömningsmatris, både när det gäller avkod
ning och läsförståelse. Resultat av lärarnas bedömning av läsutveckling hos elever 
i årskurs 1 våren 201 4 och 20 15 redovisas. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kompetensutveckling 2013-2017- svenska. 
Bedömningsmatris - läsutveckling årskurs l . 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-10-21 

§ 134 Aterrapportering delegationsbeslut 

BUN0005/15-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Beslut som tagits på delegation ska återredovisas till nämnden. Vid dagens sam
manträde redovisas sammanställning av delegationsbeslut diarieförda till och med 
den 19 september 20 15. 

Delegationsbeslut som inte är sekretessbelagda finns med i pärm vid sammanträ
det. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-21. 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-10-21 

§ 135 Anmälningsärenden och skriftlig information 

BUNOO 16/15-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av anmälda ärenden och skriftlig information. 

Sammanfattning 
Redovisning av anmälningsärenden och skriftlig information sker vid varje 
nämndsammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas handlingar diarieförda 
till och med den 19 september 2015. 

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 tjänsteskri ve l se 2015-09- 19. 
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